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বীহার রসিকন্ত। 

শেফালী ফুলের মন্ড ঢল ঢল 5৪ প্রাণস্পর্শী ; 

ধীশার ককিভায় শেস্গলী ফুলের বৈভব, 

শেফালা ফুলের গৌবব : 

পবার্থে আম্মোতসর্ণ ফাচার জীবনের 

মজলুম; 

সেই সাহিতাকশহার বন্ধুৰর 

সমু হ্হিভেকতুক্রলালল লাল "লহ শ্পম্সেজ 

ী করকমলে 

এই কবিতা গুলি 

সাদরে অর্পিত হইল । 





কাল ৬শারদীয়া, পুজার আরম্ত। শ্রাভগবানের অপার মহিমা- 
প্রভাবে ও তাহার ভক্ত-মগুলীর আশীব্বাদ-বলে, গত দশ দিনের 

মধ্যে, আমার প্রণীত ও প্রকাশিত দশ খানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া, 
আজ (৩০এ আশ্বিন__বুধবরে ) প্রকাশিত হইল । আমার 
বন্ধুবর স্থকবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত “দেউল” কাব্যও অদ্য 

প্রকাশিত হইত ; কিন্তু গ্রন্থখানির আকার কিছু ছোট হইয়াছে 

বলিয়া, তিনি এক্ষণে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন 

না। সম্ভবতঃ কাব্যখানি ১০১৫ দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত 

হইবে। 

যাহাতে গ্রন্থগুলি এই কয় দিবসের মধ্যেই মুদ্রিত হইয়া 

প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য পুভ্রপ্রতিম শ্রীমান ভবতারণ সরকার 
বি, এ শ্রীকৃষ্ণগ্লাঠশালার হেড্মাষীর-__যার পর নাই পরিশ্রাম 
করিয়াছেন। তীহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তথাপি ভিনি 

“একা-_-একশত” হইয়া খাটিয়াছেন। তাহার সাহায্য-ব্যতিরেকে 
এ “অসাধ্য” কখনই “সাধ্য” হইত না। আশীর্বাদ করি, তিনি 

সর্বপ্রকার আনন্দের ভাগী হউন। 
আমার পরম শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধুযুগল, চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় ও সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধাক্ষ 

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত, মহাশয়-_মুক্তহস্তে, ।নজ নিজ [লঙ- 
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ব্রেরীর মাসিক পত্রা্দি দিয়া, প্রেসগুলির জন্য কাপি প্রস্তুত 
করিবার স্থৃবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দদ- 
গুণে, এই নয় দশ দিনের মধ্যেই আমার প্রায় সমস্ত গ্রন্থ গুলির 

কবিত! সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম । এজন্য আমি তীভাদের 

কাছে চিরধণী হইয়া রহিলাম । 

গত ছুই তিন দ্রিবসের মধো 40016 প্রেসের আমার 

বন্ধুরা, কবি চিত্তরঞ্রন দাস, কবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষণ্ড আমার 

ফটোর রক্ প্রস্তুত করিয়া ও ছবিগুলি প্রিণ্ট করিয়া, আমাকে 
যারপর নাই সহায়তা করিয়াছেন। তাহাদের কাচেও আমি 

চিরখণী হইয়া রহিলাম । 

বাণী প্রেস, এমের্যাল্ড প্রেস, নিউ ইপ্ডিরা প্রেস, সাগ্ডেল 

প্রেস, ভিক্টোরিয়! প্রেস, মেট্কাফ প্রেস, মেট্কাফ প্রিন্টিং 

ওয়ার্কস্ও আমার ধন্যবাদের পাত্র। সন্গদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্ 

মিত্র,স্সেহাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/মোহিতমোহন মজুমদার, 

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, ভূতনাথ সাহা, নলিনীমোহন (ঘোষ. নরেন্দ্রনাথ 

পাল ও কয়েকটি ছাত্র বিবিধ প্রকারে,আমাকে যথেষ্ট সাহায্যদান 
করিয়াছেন ; এজন্য তাহারাও আমার ধন্যবাদের পাত্র । 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, “অপূর্ব শিশুমঙ্গল”, “অপুর্ব 
নৈবেছ্ত” প্রভৃতি “অপূর্বব হইল” কি প্রকারে ? ইহার উত্তরে 

করযোড়ে নিবেদন করিতেছি,_-এই কাব্যগুলির অধিকাংশ 

কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে । এইজন্যই 

তাহার! অপূর্ব! বড় মানুষের ঘরের ঝি চাকরও বড় মানুষ 
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“অশোক গুচ্ছ” কাব্যে “ম্বর্ণলতা” কৰ্ধিতার গৌর-চন্দ্রিকাটি 
ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত না হওয়ায় কবিতা ও পাঠক উভয়েই বিপন্ন 
হইয়াছেন। সংক্ষেপে গল্পটি এই-_স্বর্লতার পিতা ঘোর 
মাতাল ছিল। তাহার বালিকা কন্তার হাতে একটি দুআনি 

এছিল; অনুরোধস্বন্বেও বালিকা সে ছু-আনি মাতাল পিতাকে 
দেয় নাই,_এই জন্য পাষণ্ড পিতা কন্যার বুকে সজোরে 
পদাঘাত করে। কন্যা মরিয়া গেল, কিন্তু সে নিজমুখে কন্যা- 

কম্তার নাম প্রকাশ করে নাই। 

অবকাশ-অভাবে “মালঞ্চে”র ভূমিকা লিখিয়া' উঠিতে 
পারি নাই। তা হউক 3090 ৮1116 11660 170 10051). 

গ্রন্থগুলিতে শত শত ক্রটা রহিয়া গেল। আশা করি, 

সহ্ৃদয় পাঠকপাঠিকারা মার্জনা করিবেন । 

বিনীত-_ 
উ্ীদেবেন্দ্রনাথ সেন । 
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বষ-শেষ ও নষ্ববর্ষ, 
পুরাতন বর্ষের স্ব ৩ 

(১) 

ঢং ডং টং টং 

আয়ু তার শেষ হু”ল, আত্মা বাহিরায় ! 

আহ] বুড়া ছিল বেশ ! দোষে গুণে ছি রে 
কত লোকে ওর সাথে হাসিল কাদ্িল রর এ 
শশাঙ্ক দিগন্ত-তলে, বি ষগ্ন-অন্যরে, £; মা 

ঢালিছে মলিন জ্যোতি চিতার উপরে $%ু 

অশ্রজলে সিক্ত আহ? আরক্ত শোকে ক. 

ছেয়ে গেল চিতা- বুড়া গেল পরলোকে ১. 

ঘাটেতে সংক্রান্তি বুড়া, হোমাগ্রি জ্ঞালিয়!, 

করিছে অন্ত্যে্রিক্রিয়?, মন্ত্র উচ্চাবিয়া ! 

এস এস, আমরাও স্বৃত জনে স্সরি, 

ফেলি ছুটি অশ্রচ্বিন্দু,.চিতার উপরি ! 

আহা বুড়া ছিল বেশ, দোষে গুণে ছিল !--- 

কত লোকে ওর সাথে হাসিল কীদ্দিল.! 

€২9 
বিপুল সাভ্রাজ্য ছিল, অমেয় এশ্বর্ধয-_ 
সব লুণ্ড একে একে ; বুড়ার কি ধের্ষত 

ন্ 



১৮ নেফালীগুচ্ছ। 

ছ+টট পুত্রকম্া ছিল, ছু-দশটি নাতি -_ 

কেহ শেষে ন। রহিল বংশে দিতে বাতি ! 

বুড়! বয়েসের পুত্র আছিল “বসন্ত” 

তারেও হরিল হায় করাল কৃতান্ত ! 

তাই সে ভাম্ষের মত, “ইচ্ছ!-সব ত্যু** ডাকি, 

চলি গেল, আমা সবাকারে দিয়ে ফাকি ! 
আমরা নশ্বর নর ;: মহবের কায়' 

গ্রাসে যদি কালদৈতা, বিষাদের ছায়া 
পড়ে আমাদের চক্ষে! এস সবে মিলি, 

ঢালি ওর মৃত দেহে অশ্রুর অগ্ুলি ! 

আহা বুড়া ছিল বেশ, দোষে গুণে ছিল -_ 

কত লোক ওর সঙ্গে হাসিল কাদিল ! 

(৩) 
আহা! ওর দোষ নাই ! হায় গো! জননি, 

তিন বছরের কন্ত1, নয়নের মণি, 

হারালে আশ্বিনে ; তৰ নয়নের শুল 

তাই ওকি? হে জননি, কোরে নাগো ভূল 

চৈত্রমাসে, শুর্রপক্ষে, হাসিয়। হাসিয়া, 

ধরিলে নবকুমার অ্বস্ক বিছাইয়া ! 

বুড়ার আমোদ কত ছেলেদের সাথে, 

সুতিকা-গ্হের দ্বারে, “স্তুর্প”* লয়ে হাতে, 

কত বঙ্গ করেছিল! কেন তবে রোষ? 



পুরাতন বর্ষের মবচ্য ৷ ১৯ 

ও"ত অবস্থার দাস, ওর নহে দোয়! 

অন্প্রাশনের দিন দেখিবার সাঁধ 

ওরে! ছিল 7 বিধি কিন্তু সাঁধিল গে। বাদ ! 

অতি বড় শক্র যারা, তারো৷ তরে শোক 

করি মোরা ১» ওতে! ছিল আপনার লোক ! 

এস তবে, আমরাও ম্বৃত জনে স্ব্ররি, 

ফেলি ছুটি অশ্রুবিন্দু চিতভার উপরি ! 
আহা বুড়া ছিল বেশ, দোষে গুণে ছিল !-- 
কত লোকে ওর সঙ্গে হাদিল কাদিল । 

4 
নববষে র অভিষেক । 

(১) 

সারথী চালায় রথ ; রখের ঘর্ঘর 

ওই শোন, ওই এল নব বংশধর, 

অনন্ভের-_-নববর্ষ, নবীন ভূপতি, 
মাস, দণ্ড, খাতু, পল, তাহার সংহতি !- 

ওই এল-__খুলে গেল পূর্ববাশার দ্বার ! 
একি দৃশ্ঠ ! জ্যোতি: খেলে আলোক-ছটার 



€শফালীগুচ্ছ। 

(২) 

তি্মাতেজ। দ্বাদশটি অশ্থ ছিল তযোডা--- 

পুরব-তোরণ-দ্বারে সব হৈল খাড়া ! 

মানে না লাগাম রাশ, মানে নাক বাগ,-_ 

দেখিছ ও ঘোটকটি 2 রথ- পুরোভাগ 

দাড়াহয়া, খুরু দেয়া বিদারে মেদিনী 1-__ 

“বৈশাখ” উহার নাম» অশ্ব-শিরোমণি ! 

€৩) 

আহা কি স্ন্দর-কান্তি নবীন ভূপাল 

শ্রুশীস্ত ললাটে কিবা বালাকের জাল ! 

সৌম্যণুর্তভি ; ছুই চক্ষে দীপ্তির বিকাশ,-_ 
দেবের সেনা-নায়ক ধরায় প্রকাশ ! 

প্রতি অঙ্গে দৃপ্তত্ডেক্দে বিহরে যীবন-_ 
অআনঙ্গের বেশে যেন দেব [্রলোচন ! 

(9৪) 

দিগঙ্গন? চক্রাকারে করে হুড়াহুড়ি,__ 
কুস্কুম ও চন্দনের করে ছড়াছড়ি ॥ 

সুগন্ধী গোলাপজল অঙ্গে দেয় ঢালি, 

হাম্তমুখে দে কেহ অশোকের ডালি ! 

কোন বাল! থালে লয়ে আজ্প্ুস্প-মালা, 

হাসিয়ে, করিয়ে দিল স্ুকণ্ উজাল। ! 
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(৫) চু 

প্রভাত-মঙ্গল গায় পিক পিকবধূ, 

এস এস নববধ, তব মুখবিধু 

হেরিবারে, মামর।ও যত নর নার, 
এ গুভাতে, প্লাড়াইয়! আছি, সারি সারি ! 

ভালে তব টীক। দিতে “নবপক্তী”-কার 

আছে দাডাইরা, ওই ব্রাহ্মণ-কুমার ! 

(১) 

অভিষেক হ'ল শেষ-_ওহে নব রাজা, 

পুরাতন বরষের পুরাতন প্রজ। 

ছিন্ু মোরা ; হেরি তব ক্ুন্দর আনন, 

নব আশ। নবোশুসাহে ভরিল জীবন 1! 

দীন দুঃখী কবি আমি, দুঃখের সংসারে, 

আমিও বেঁষেছি সর পুরাণে! সেতারে ! 

(৭) 

সআ্াট-নীতির ব্রতে হ'ল তব দীক্ষা! ; 

শোন, শোন, নরপতি, প্রজাদের ভিক্ষা +-- 

কঙ্কাল-মুর্তি ওই বিকট রাক্ষস, 

হুর্ভিক্ষ ও মহামারী, ঘোষিছে অবশ 

পুর্বব নৃপতির 7 শীত্র কর স্থুবিচার»- 

রক্তপায়ী রাক্ষসেরে করিয়ে সংহার ! 



4 শৈফালীগু্ছ। 

(৮) 

ধনী আর দরিদ্রের বিবাদ ঘুচাও ! 

সত্যের ললাট হ+তে মিটাইয়া দাও 

ভাবনা-ভ্রকুটি-রেখা ;__%হরিনাম”-লেখা 
আকাশে উদডডীন কর ধন্ষের পতাক। । 

হিরণ্য়ী ভারতীর সারন্বত কুণ্তে, 

বপাও কুল কুহৃমে, মধুকরপুঞ্ডে ! 

(৯) 
সেই স্বর্ণময় কুণ্তে, রবি, জ্যোত্ম্বানাথ, 

ঢালুক্ গে! দিবারাত্রি আলোক-প্রপাত ! 

সরল! বালার আহ! পাঁদপদ্ম চুমে, 

সাহিত্য অশোকতর, কুস্তমে কুস্তুমে, 

যাক ভরি ; গান গায় দিগঙ্গনা বালা__ 

আমিও সারিয়। লই বেস্ুরা বেহালা । 

স্থরাপাত্র। 
ভালবাস!-সুধারাশ্রি আছিল রে ভরা, 
আমার এ কবিদেহ স্ফটিক-আধারে ;- 
মিটায়ে প্রাণের তৃষাঃ পিয়াইতে তারে, 
আয়াস প্রয়াস তবু বৃথা হ'ল করা! 



সুরা । & ২৩ 

চুন্বিয়! ঢালিতে যাই অধরের দ্বারে» 
ঢলিয়া সে সুধা হয় কলঙ্ক পসরা ॥ 

আলিঙ্গি ঢালিতে যাই আত্মার মাঝারে, 

শিহরি স্ফটিকাধার চূন্বে গিয়া ধর! ! 

হে মৃত্যু! “এ কাঁচপাত্র পাথরে আছাড়ি, 

(সুধা ঢালি শন্য পাত্রে !) ক'রে ক্যালো চর: 

নিশি নিশি শিহরণ শিহরিতে নারি, 

করি মোর তৃষা দূর, পিয়ে ভরপুর ! 
গড়িল চতুর শিলী, কোন্ মতিভ্রমে, 
ভঙ্গুর এ নরদেহ-স্ফটিক অধমে ! 

31 পু ৩ 
সু শে চপ 

ও আরা । 

চুন্ঘন ও আলিঙ্গন, দরশপরশে, 

প্রাণের সে তীব্রতৃষা! মিটিল না তার ! 

স্ফটিকের নহে দোষ ; সুধা-সোমরসে, 

কে যেন কি ঢালি গেছে অভন্কাতে আমার ! 

অহো। কি দুদৈ'ব ঘোর !--তাই বুঝি হায়, 
জল জল, শুধু জল, মোর ভালবাস £ 
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শূন্যন্দেহে আলিঙ্গন, শুন্যেতে মিলায় ! 

আমিও বিধবা আজি, বিরুবা, বিবশা ! 

যৌবনে এ স্থুধারাশি পিয়ে ভরপুর, 
কি অপু্নব স্থরপুরী ভাতিত নয়নে ! 

ত্রিদশের করতালি, অপ্নরী-নুপুর, 

মন্দাকিনী কলকল, বাজিত শ্রবণে ! 

কপালে কঙ্কণ এবে হানিছে কল্পনা, 

অতৃপ্ঠু প্রেমের অহ দারুণ ঝঞ্জনা ! 

চৈত্র-সৎক্রান্তি 
(১) 

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন যায়, যায়, যায়-- 

ছদ্মবেশে চু'ম রবি সোণালি সন্ধ্যায় ! 

শান্ত হ'ল “চড়ক-পুজার' গণ্ডগোল ; 

ক্ষুব্ধ হয়ে, স্তব্ধ যেন সমুদ্রের রোল ! 

হেনকালে, শ্াম-প্রাস্তে, এ উদ্ভানে আসি, 

সধাইনু-_-“একা! হেথা, কে তুমি উদাসি ?” 

(২) 

“কে আমি £”__অধর টিপি, মূরতি হাসিল»- 
আকর্ণ-বিশ্রান্ত-নেত্রে বারেক চাহিল । 
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চিনি চিনি করি, শেষে চিনিতে পারিন্ু ঃ 
“চৈত্র ! তুমি হেখ! কেন ?” শারে স্বধাইনু ! 

“হেথ। কেন ৮ বলি চৈত্র দার্থশ্বাসে কয় : 

“আর কেন ? হইয়াছে বিদায়-সময় 1” 

(৩) 

“হে চেত্র, বিচিত্র চিত্র একি এ নেভারি ! 

মলিন মুখ-চন্দ্রমা হার গো তোমারি ! 

ওই পাগু, হন্দ্ু বথ। পুরব আকাশে, 

€ বঙ্গের বিধবা! সম! ) ম্রান মুখে হাসে_- 

গোলাপী কপোল কোথ। ঃ অশোক অধর ? 

চম্পকের বীরনৌলি ? কষ্কণ স্থুন্দর ? 

৪) 

হে চৈত্র, মনে কি নাই ঘণ্টাকর্ণ-পুজ| ? 
আর তব হাসিরাশি, যবে দশভুজা, 

বাসন্তী পুজার দিনে, গ্রসনা হইয়া, 
( বিস্মরি পদ্মের গন্ধ ) লইলা ভুলিয়া, 

হে চৈত্র, তোমারি দন্ত প্রীতি-উপহার,__. 

স্বর্ণবর্ণ কণিকার, বসম্ত-বাহার ? 

(৫) 

অশোকষীর দিনে প্রভাতের বেলা, 
পুষ্প আহরিতে গেল যুবতীর মেলা ! 
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উদ্যানের উড়ে মালী ক্রোধে করে মানা-_ 

হে চেত্র, অনৃশ্ঠে ভুমি করিলে তাড়ন! 
পায়ে তার বুড়া যবে পড়িল মাটিতে,-_. 

মিশিল তাদেরো হাসি তোমার হাসিতে ! 

(৬) 

নবমীর দিনে, লয়ে রামচন্দ্রে কোলে, 

তুমিই না মেতেছিলে শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে ? 
বাহিরে, মন্দির-প্রান্তে জন-কোৌলাহল, 

উপরে বিশুভ্র করি সারা ধরাতল, 

হাসে শশী; টুপ. টাপ, ঝরিছে কুস্তম, 

অশোক হইতে 5 তব চক্ষে নাহি ঘুম ! 

(*) 
সেই তুমি !__মনে নাই “মদন-পুজায়” 
লাল লালা, লাল খেলা, লাল বাসনায় ? 

মুহুমুহু করে কুহু বাসম্ত কোকিল ! 
ধৃপগন্ধে ক্ষিগু-প্রায় মলয়-অনিল ! 
[বরহিণী গিয়াছিল পুজা হেরিবারে 7 
গৃহে ফিরি, প্রত্যাগত পতিরে নেহারে ! 

(৮) 

অন্নপুণা-পুজা-দিনে দেবদারু-তল 
মন্দির-বাহিরে ! তথা বৃষভ-যুগল 
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শুয়েছিল। তোমারি ন! ইঙ্গিত পাইয়া, 
পল্লী-বালকেরা তার গলে দোলাইয়৷ 
দিল অতসীর মালা ? কি বিচিত্র ঘট ! 

শুরু নীারদের বক্ষে শশাঙ্কের ছট1 ! 

ণ (৯) 

হে চৈত্র, মনে কি নাই নিশি-জাগরণ ? 

পুশিমার শুভ্রনিশি একান্তে পালন £ 

ঝুরু ঝরু বহে আহা দক্ষিণা মলয় ! 

কল্পনার ভূজে বাঙ্ছে কঙ্কণ বলয়! 

পাঁলক্কে জ্যোৎস্রা-জলে ফোটে পদ্মফুল, 

প্রেমিকের আখি-অলি সৌরনে আকুল ! 

(১৯) 

দেই তুমি ; আজি তব কোথায় সে হাস? 

অলক ভ্রমর-পীতি 2? বিলাস ? বিন্যাস ? 

নয়নে খঞ্জন কই? স্থকণ্টে কৌকিল ? 

নিঃশ্বাসেতে পুম্পাসব £ বাসম্তু অনিল ? 

কোথায় সে ম্বগযুখ, করিত লোকন, 
এক দৃষ্টে, কাঁস্তি তব, ভানু-বিগঞ্জন ? 

€ ১১) 

বাসন্ত উল্লাস-গুহে, “বাসরের বর” 

তুমি ছিলে ; পুষ্পময় তোমার টোপর, 
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কোথা গেল ? রক্ত চেলি ? সুন্দর উড়ানি ? 

লতার মঙ্ুরি ? (হেরি বসান্তের রাণী, 

হেসে সারা হ'ত নিত্য [) পুষ্পের সম্ভীর 

চক্রে চক্রে দোলে যাহে, কোথায় সে হার £*. 

(১২) 

কথা শুনি, প্রতিধ্বনি কহিল “কোথায় ?” 

কথা শুনি, চৈত্র কহে--“কোথায় রে হায় %” 

“বিদায় বিদায় কবি ;£ দিন দুই আর 

কীদিবে কোকিল, ভূঙ্গ করিবে বস্কার ! 

পুরাতন বর্ম শেষ ! আমি যাই ।-_যাই ! 

প্রভীতে দেখিতে পাবে, জার আমি.নাই 1?” 

বৈশাখ। 
(১) 

কপালে কম্কণ হানি, মুক্ত করি চুল, 

বাসন্তী যামিনী আহ কাদিয়া আকুল ! 

স্বামী তার, “চৈত্রমাস»”” অনঙ্গের মত, 
দক্ষিণে ঈষণ হেলি, জানু করি নত, 

কার তপ ভাডিবারে করিছে প্রয়াস ? 

রুদ্রের মুরতি ওষে !-_একি সর্বনাশ ! 



বৈশাখ ২৯ 

(২) ী 

ললাটে অনল, হের, ধক্ ধক্ জ্বলে ! 

সব্বাঙ্গে বিভৃতি-ভন্ম, মাথি কুতুহলে, 
তপে মগ্র_চিনিলে না বৈশাখ দেবেরে £ 

হে চৈত্র* এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে, 
হারাইলে প্রাণ আহা ! নাশিতে জীবন, 

রোষান্ধ বৈশাখ ওই, মেলিল নয়ন ! 

(৩) 

দিগঙ্গন। হাকি ডাকে “কি কর কি কর,” 

নব উষা বলে-_““ক্রোধ সম্বর, সম্বর !” 

কোকিল ভাকিল মু, কগ্রিয়া মিনতি ; 
সম্ত্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি ! 

বৃথ। ! বা 1--বৈশাখের ছু চক্ষু হইতে, 

নিওসরিল অগ্নিকণ, বেগে, আচন্যিতে ! 

(৪) 

ভস্ম হ'ল চৈত্র মাস ! হয়ে অনাথিনী, 
মুছিল সিন্দুর-বিন্দু, বাসন্তী যামিনী ! 
শাল্মলীর পুম্পরাশি পড়িল ঝরিয়া ! 

পাপিয়া বসন্ত রাজ্যে গেল পলাইয়া ! 

প্রজাপতি লুকাইল করবীর শিরে,-- 
ভিজিল শিরিব-পুম্প নয়নের নীরে ! 



দি শেক্ীীগুচ্ছ 

(৫) 

আঁম্রের বাছনিদের অুহরিত দেহ 

ভরি গেল রক্তপীতে, খস গেল কেহ! 

কঠিন উপলে বসি সারস সারনী, 

বিহগ-ভাষায় ভাকে--“কোথায় সরসী !”” 

গহন অরণ্যে ছায়। পলাল তরাসে১»_ 

ক্লাস্ত পাস্থ ভ্রান্ত হয়ে আতপে সম্ভাবে ! 

(৬) 
লতিক1 পড়িল লুটি তরুর চরণে ; 

বনস্থলী পতিহীনা নবান যৌবনে ! 
দিন বলে “এবে আমি খেটে হব সারা,” 

রাত্রি নলে “হায় আমি এবে আরু হারা |৮ 

দম্পতি, যুকতি করি, “বিরহে” ডাকিল | 
“কল্পনা”-_কবির বধূ-বি্দায় মাগিল ! 

লক্ষৌর মচ্ছিভবন | 
নহে এ মচ্ছি-ভবন ১ স্ধু তার ছায়া, 
যে অদ্ভুত সৌধ এবে আছে বিছ্যমান__ 
ক্রানি না কেমন ছিল সে বিপুল কায়!, 
ছায়। যার এ প্রকাণ্ড কাণ্ড সুমহান ! 



কবির সুধাপা॥। 

যেন কোন মহাদৈত্য, আহবে জিনিয়া, 

খুলিয়া রেখেছে ক্লান্ত ভীম শিরস্বাঁণ ! 

যেন কোন মহাদস্ত, সব্বন্য গ্রাসিয়।, 

ব্যোম-মার্গে আছে করি বিকট ব্যাদান ! 

হে ভীষণ ৫সীম্য-ঘুত্তি! বিরাঁট-আকৃতি ! 
সন্কোচিয়া সর্বব অঙ্গ, নিস্পন্দ-নয়নে, 

ভাবমুগ্ধ, একদুষ্টে, চাহি তণ পানে, 

বিস্ময় ধরেছে হেথা পাষাণ-মুরি ! 

চঞ্চল! বিস্ময়-কন্তা, পথ হারা ইয়া, 

স্বড়ঙ্গ-রহস্তে তব বেড়ায় ছুটিয়া ' 

কাঁবর স্থধাপান । 

* (১) 

জীবন-দীঘির তটে, মরণ হণকিয়ে বলে-” 

“ধা লহ লহ ।' 

মধুর সে ডাক শুনি, আকুল ব্যাকুল হয়ে, 

পতিহীনা ছাড়ে নিজ গেহ 1. 

নয়নে হরস্ত হাসি, দুহাতে অগ্রলি পাতি, 

বলে বামা-_-“মুধ। দেহ, দেহ ।* 



২ শেঁকালীগুচ্ছ 

ৃ্ (২) 

জীবন-দীঘির তটে, মরণ হাকিয়ে বলে 1__ 

ধা লহ লহ” 

রঙ্গিণ সে ডাক শুনি, দারা-পুক্র-সর্ববহারা, 

হতাশ, ছাড়িল নিজ গেহ ! 

দীঘির শীতল জলে, ধৌত করি মান যুখ, 
বলে বুড়া _স্তুধা দেহ, দেহ।” 

(৩) 

জীবন-দীঘির তটে, মরণ হাকিয়ে বলে 

ধা লহ লহ |” 

কবি বলে-_-“হে মরণ, এতক্ষণ কোথ। ছিলে, 

পাঁশরিয়া স্নেহ ? 

শুনিতে বাশরি-ডাক, সারাটি জীব্ন-ধরে, 

কাণ পাতি-ছিন্বু অহরহ ! 

মন্দীর-স্ফটিক-্পাত্রে, স্বধা করে ঢলঢল: 

গ্রাস ভবে, তৃধা দেহ দেহ 1” 



পুরাতন বর্ষের বিদায়-উক্তি 
0১) 

চৈত্র-সংক্রান্তির নিশি পোহায়, পোহায় ! 
বাই তবে, বিশ্ববালি,- বিদায়, বিদায় 

আমি স্সতি ক্রান্ত, শ্রান্ত ; সারাটি বরষ 
হরবে, মাথায় বহি কত্তব্য-কলস, 

ঘুরিয়াছি ০ীল্র-রাজ্যে ; কীাপিছে চরণ, 

নাহি গো বিল্ন্ব হার ! ফুরয় জীবন 

€ ২) 

নীল-পয়োধির পার অনন্ভের ধামে, 

মরণের শুন্য-কক্ষে শুহব আরামে ! 

ব্ূপ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই তথা ! 

প্রণবের ঝির্ বির ঝরে নীরবতা ! 
মহাকাল নিদ্রানগ্র অঞ্ডল বিছায়ে--- 

আমিও চিরশিদ্রীর পড়িব ঘ্ুমায়ে ! 

(৩) 
যাঁই তবে, বঙ্গবাসি, _কায়-মন-্রাণে, 

ছিন্ত ব্রতী তোমাদের মঙ্গল-বিধানে ! 

বদি কোন অপরাধ, যদি কোন ক্রটি, 

ক'রে থাকি, হোক্ স্গ্র বিগ্রহ-ভ্রকুটী, 



* শেফালীগুচ্ছ। 

আজি এই বিদায়ের মহা-সন্থিস্থলে 1-- 

ডুবুক অশিব-রাশি, ডুবুক্ মঙ্গলে ! 

(৪) 

সংসারে দেখায় পথ ভ্রান্তি-ধূমকেতু ; 

বন্যায় বহিয়! যায় বিবেকের সেতু ! 

কে আছে নিরপরাধ হায় এ মরতে ? 

ক্ষম তবে অপরাধ! পরতে পরতে, 

তব তৃষাতুর কণটে আনন্দ-পশরা 

ঢালিয়াছি ; সাঁজে কি দাসের দোষ ধর! £ 

(৫) 
যদ্দি ক ঢেলে থাকি দীরঘ নিশ্বাস 

তব প্রাণ-পক্ষি-বক্ষে, আশ্বাস বিশ্বাস 

ঢালিনি কি পক্ষে তার ? বিরহ-বিধুর 

সান অঙ্গে, আনি নাই মিলন-মধুর 

চির বাহু-আবেষ্টন ? পুজ1-উপচারে 
রাখিনি মঙ্গল-ঘট হাহার-আগারে £ 

(৬) 

বর্ধি নাই লাজমুষ্টি উদ্বীহের বাসে ? 
গুরু গুরু গরজনে শুধু কি তরাসে 

শ্রাবণে কেপেছে প্রাণী? মিলন-বিহবল, 

( যৌবনের পুণ্য-তীর্ঘে! ) হৃদয়-উত্পল 



1 
পুরাতন বর্ষের বিদায়-উক্তি। 

কাপেনি কি স্থুখম্পর্শ মলয়া-হিল্লোলে*? 

সমুদ্র-কপোত যথা জলধি-কল্লোলে ! 

(৭) 

নিয়তি আসিয়া তব দূর আতয়ার 

মুছিল সিন্দুর-বিন্দু ; করি হাহাকার, 

তুমি ক্রোধে, আ ভমানে, আমার ললাটে 

করিলে করকাপাত ! (সংসারের হাটে 

এমনিই বিকি কিনি!) আমি ম্ৃহ্হাসে, 

আনিনু “নব কুমার” সুতিকার বাসে ! 

(৮) 

চির পুত্রমুখাকাগক্ষী হাসিল স্ৃহাসি, 
তোমার প্রেয়সী ; যত্রে আমারে সম্তাষি, 
প্রক্ষালিয়৷ দিল মম ললাটের দাগ, 
রুধিরাক্ত ; ছু অধরে অরুণের রাগ, 

ওই শোভে শিশুমণি !_-হ'ল শঙ্খধবনি 
তব গৃহে, আমি যেন আনন্দের খনি ! 

(৯) 

ভুলে গেলে রোষ কোপ, ভূলে গেলে শোক, 
আমি যেন কত তব আপনার লোক ! 

হেমন্ডে আছিল তব শন্ত কুলদীনি-_- 

মনে নাই £ মনে নাই ? হায় অভিমান ! 

৩৫ 



সত 'শেফালীশুচ্ছ। 

অশ্পেকে, কাঞ্চন প্ুষ্পে, নাগেশ্বর ফুলে, 

বসন্তে ভরিয়া! দিনু মঞ্জরি, মুকুলে ! 

(১০) 

প্রাবুটে শুনেছ শুধু দর্দরের বাণী? 
নিদাঘে হেরেছ শুধু ভয়ঙ্কর প্রাণী, 

বালুচরে, স্রখস্প্ু কুস্তীরের দেহ ? 

হায়! হায়! আমি বুঝি পশারিয়া স্নেহ, 

শুনায়েছি তোমা সবে বিরহ ক্রন্দন 

চক্রবাঁক-মিথুনের, সারাটি জাবন ? 

(১১) 

নির্গন্দ কিৎশুক-মাল। দোৌলায়েছি গলে £ 

নাগাষ্টক-পর্ববদিনে সুধু দলে দলে 

আনিয়াছি ফণী ধরি কেঙকি-উদ্যানে £ 

দশহর1-দিনে গিয়া! জাভবী-সোপানে 

দেখায়োছি বংশশ্ঞেণী, বেতসের,.লত। % 

সকলি কুরূপ হায়, কুৎসিত কুপ্রথ! ! 

€ ১২) 

নিবিড় ইঙ্ষুর বনে শালিক চরিছে ; 
উজ্জ্বল সৈকত-ভূমে কচ্ছপ ধাইছে 

লুকাবধারে ডভিমগুপি বালির গহ্বরে ; 
এই শুধু হেরিয়াছ সারাটি বসরে ? 



পুরাতন বর্ষের বিদায়-উক্তি । ৩৭ 

পৌষে শুধু নীলাকাশে, এক দৃক্টে চাহি, 

গণিয়া তুষার-খণ্ড, বলিয়াছ “ত্রাহি” ? 

(১৩) 

মনে নাই ?__ স্বামি সেই ঝুলন-যাত্রায়, 

দিয়ে হর্ষকর্-দেলা, লুখ-হিন্দোলায়, 

গেষেছিনু প্রেম-গীতি ! যাউ বলিহারি, 

দোল-পুণিমাঁর রাত্রে, ধরি পিচকারি, 

ঢাঁলিনু সিন্দুর-রাশি অশোকের শিরে ! 

আরিন্ু তোমার দেহ আবিরে আবিরে ! 

(১৪) 

জন্মাষ্টমী উত্সবেতে, কি মোন সাজে, 

যামিনীতে সাজালাম বাল-গোপরাজে ! 

পুজার কীসর ঘণ্টা বাজে !-_-দলে দলে 

তক্তবৃন্দ নৃত্য করে, কদন্বের তলে ! 

আরভির শেষ হ'ল-_-কতই আহলাদ : 

আমিই বাঁটিয়াছিন্ দেবের প্রসাদ ! 

(১৫) 

আমিই সে, মনে নাই ? শারদ উত্সবে 

মাতাইন্স সারাবঙ্গে হধ-কলরবে ! 

আপন গুণপনায় আপনি মোহিনু ; 

শেফালিতে শেফালিতে ছাঁইয়। ফেলিনু ! 



৩৮ শেফালীগুচ্ছ । 

কুস্থুম 'কুড়াতে যায় শিশু নর-নারী৮_ 

গ্রামের হরিত ক্ষেত্রে যেন গুক শারী ! 

(১৬) 

মনে নাই ? উচ্চ হাসি, কঙ্পণ-বাদন, 

নয়নে নমনে কথা, প্লেম-আলাপন ! 

নারী-কণে অকম্মাৎ বসম্ভ-সঞ্চার,__ 
দোয়েল, কোধেলা, শ্যামা, করিল ঝঙ্কার ! 

রসের বাসর ঘরে রূপের সে ডালি,__ 

স্থখের কার্ড্িকে যেন দীপের দেয়ালি ! 

(১৭) 

বন-ভোজনের তরে যুবতীর সারি 
গিয়াচিল আত্্কুঞ্রে ; সে লীলা আমারি ! 

মনে নাই? লোফালুফি প্রতি শাখে শাখে, 
শব্দের, প্রতিশব্দের, কুহু-কুহু-ডাকে ! 

কন্দুকের খেল। হেরি, যুবতীর রঙ্গে, 

হবে তনু ঢালি দিল হাঁসির তরঙ্গে ! 

(১৮) 

লক্ষ্য তুমি কর নাই ৭ বাজায়ে সেতার, 

গেয়েছি তোমারি দ্বারে বসস্ত-বাহার ! 

কদন্ব শিহরি উঠে, বাঁশরি ফুকারে-__ 

যুবা বুদ্ধ নেচে উঠে তারের ঝঙ্কারে ! 



পুরাতন বর্ষের বিদায়-উক্কি । ৩৯ 

সেধেছি মঙ্গল কত ; কভু চুপি চুপি, 

কভু শত রঙ্গভঙ্গে আমি বহুরূপী ! 

(১৯) 

যাই--যাই-_*ওই নিশি পোহায়, পোহায় ! 
বাই তবে বঙ্গবাসি, বিদায়, বিদায় ! 

সকলি বিশ্বেতে হেথা জানিও নিশ্চয়, 

অন্তুত মায়ার খেলা, ভোজবাভিময় ! 
ছুঃখ কোথা 2 ছুঃখ কোথা 2 শ্বপ্পের কল্পনা, 

শোক, ব্যথা কোথা £ কোথা ?--অকম্ম-জল্পনা ! 

[২*) 
দেখিছ ন৷ নীল, পীত, পাটল, শ্ামলে 

এক রবি-কিরণের বরণ ধবলে 

এক মায়া-ববনিক। পলকে পলকে 

ঝলকে ! বিশ্বের আখি মোহেতে চমকে ! 

পোহাইল চেত্রনিশি !--বিদায়, বিদায় !-_ 

পুরবে চাহিয়। দেখ কি উজ্জল ভায় ! 



পিসিমার খাজা । & 

বিশ্বের বিপদবারি ! ভয়হারি ! হৃদয়বিহারি ! 

কোথ৷ তুমি এ সঙ্কটে ? রক্ষা কর, দেব নারায়ণ ! 

দেখিছ ন! ? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, আদি সারি সারি, 

“দেহি দেহি দেহি” বলি, অন্ন লাগি করিছে গর্জন । 

এত অন্ন নাহি নাথ !-_ইহাদের কেমনে নিবারি ? 

দুর্ববাসার শিষ্য সম ইহারা ও করিছে তর্জন ! 

তব চরণের দাসী ভ্রৌপদীর শাকান-তোজন 
করিলে যেমতি পুর্বেব লীলাময় !__দোহাই তোমারি !-- 

প্রসন্নববনে আজি, মুখে ধর এ অপূর্ব খাজা" ! 
চূর্ণ কর ইহাদের মদগর্ব্ষ, সর্ববদন্তহারি ! 

দয়া-৫প্রম-মহাভাব-প্রজাবুন্দ, ওগে! মহারাজা, 

লভূক অতুল শান্তি ! এস, এস, দেব চক্রধারি। 

তোমার তৃপ্তিতে হৌক্ মহাতৃপ্তি ; নবীন জীবন 

লুক এ দেহ মোর, স্পর্শে তব, মদন-মোহন ! 

* পৃজনীয়। পিদিমাতাঠাকুরাণীর শ্বহস্ত-প্রস্তত অপূর্ব খাজাগুধি গ্রীতগবানকে * 

নিখেোন করিয়! এই কবিতাটি লিখিয়াছি। আত্তরিক ভক্তির সহিত এই কবিতাটি 
পিসিমার করকমলে অর্পিত হইল। 



পিসীমার “সীতেভোগ”" |* 

পিসীমার “সীতেক্তোগ” মহাভোগ, দেবতা-বাঞ্িত ! 

কোথা লাগে টস্টসে, সুধারসে সতত সরস, 

আনারস! কোথ। লাগে ঢলঢল পিয়াল, পনস্ । 

মধুর মধুর, যেন পদ্মমধু ভ্রমর-বন্কৃত ! 

কনকিত পাকা আম, নিদাঘের সোহাগে রঞ্জিত, 

কোথা লাগে ! আহা যেন অন্নপুর্ণা-হস্তের পায়স ! 

মধুর মধুর, যেন কমলা লেবুর স্ধারস ! 

মধুর মধুর, যেন স্থুধাবিন্দু সৃধাং শ্র-ক্ষ্িত | 

কারে দিব, কারে দিব হেন দ্রবা, সুন্দর, রসাল ? 

দেহের মন্দিরে আছে মহাশঙ্খ ; তারে জাগাইনু । 
দীপ জ্বালি, কীসি ঘণ্ট। বাজাইনু । আনন্দে ডাকিনু-_ 
“জাগ, জাগ নন্দলাল ! জাগ, জাগ নেড়ুয়া গোপাল ।” 

হের দেখ, হাসে শিশু, ভোগ্য বস্তু সাপটি" শ্রীকরে, 

কি উৎসব! চারিধারে পুষ্পবৃষ্টি! লাজমুষ্টি ঝরে ! 

০০৯ পার সপ পপ পদ এ পপ সন 

* পুজনীয়া পিসিমাতা-ঠাকুরাণী কতকগুলি “সীতেভোগ/মন্বহস্তে প্রস্তুত করির! 

আহার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই কবিতাটি ভক্তি-উপহার-্বপাপ তাহার করকমলে 

অর্পিত হইল। 



'অস্ভূত বহুরূপী 
(১) 

বাসিভাল, ভালবাসি, অতিশয় ভালবাসি 

বনুরূপীরূপ | 

কি বিচিত্র যাছ্বকর* বরিষার জলধর, 

পলকে সহল্ররূপ ধরে কামরূপ ! 

কভুব। বিছ্যশুগর্ভ, মণিশির যেন সর্প ; 

রক্তান্বর কভু ষেন শিমুলের স্ত.প ; 

নৌকা, হুদ, তরঙ্গিণী, অশ্ব, গজ, বৃক্ষশ্রেণী ; 
কভু পদ্মবন-_যাহে ভ্রমর লোলুপ 

আমরি কি জলদের বহুরূপী রূপ ! 

৫২) 

বাসিভাল, ভালবাসি, অতিশয় ভালবাসি 

বহুরূপীরূপ । 

নিথর বিজন দেশে, কত রঙ্গে, কত বেশে, 
বহুরূপী প্রতিধবনি সাজ্জছে অপরুপ ! 

বাস্কারিয়া কত সুরঃ, কভু গায় ভরপুর ; 
কভু করতালি দিয়া করে গে বিজ্রপ £ 

আছাড়িয়। শিলা*পরে, কভু নিজ মাথা খোঁড়ে ; 
আকাশ-গন্য,জে কভু আপ্োহে অরূপ; 

আমরি কি বহুরূপী প্রতিধ্বনিরূপ ! 



অদ্ভুত বূপলহরী । ৪৩ 

(৩) ৪ 

ভালবাসি, বাসিভাল, বড়ইগো। ভালবাসি 
বহুরূপীরূপ । 

তাই কি বহুরূপিণী, সুযোগ পাইয়ে তুমি, 

চিত্তরত্রাগারে পশি, ভাঙিলে কুলুপ ? 

ছুকর আমারি ধরি, আমারি সম্মুখে চুরি ? 
ও হাসি ত হাসি নয় যাগ অপরূপ ! 

শৃহ্যমন1 বালা কভু, মনম্বিনী যোষা! কভু ; 
নিত্য নববেশ, একি জলধর রূপ ! 

প্রসাদে ভরিয়া গেল অন্ধ চিত্তকূপ। 

(৪) 

ভালবাপি, ভালনসাসি, বড়ইগেো ভালবাদি 

বহুরপীরূপ । 

সোহাগ-ললিত সুরে, বীণার সঙ্গাত ঝরে, 

শ্রোতার মুখর প্রাণ হয়ে যায় চুপ ! 

সহসা সে রাগ মাঝে, কটির কিস্কিণী বাজে, 

মানের বঙ্কারধ্বনি মরি অপরূপ ! 

ভ্রমরের গুঞ্জরণ, জলদের গরজন,-__- 

জনম কাটিল-_-একি প্রতিধ্বনিরূপ ! 
হে প্রকৃতি, কে বুঝিবে তোমার স্বরূপ ? 



অদ্ভূত পাগল । 

(১) 

দেখ, দেখ, ওই শিশু আপনি পাগল, 

চাহে দুষ্ট আমারেও করিতে পাগল । 

মায়েরে, দিদিরে ছাড়ি, মেরে হেরি তাড়াতাড়ি, 

গলায় পরায়ে দিল বানর শিকল । 

কত হঃখ অবসাদে, আমার পরাণ কাদে, 
কাঙাল নয়ন মোর করে ছল ছল, 

ওর কিন্ত তায় হায়, কিবা বল এসে যায় £ 

ও সুধু আমারে হেরি হাসে খল. খল. ! 

দেখ দেখ করি কোপ, টানে মোর দাড়ি গোপ, 

বুকের উপরে বসি একি রসাতল ! 
শাখার দৌলায় ছুলি, ক্ষুদ্র শুভ বেলা গুলি, 

সন্ধ্যারে নিরখি যথা করে ঢল ঢল, 

পাঁগল শিশুটি দেখ হাসিছে কেবল ! 

(২) 

দেখ, দেখ, ওই বধূ আপনি পাগল, 

চাহে বধু আমারেও করিতে পাগল ! 



অদ্ভুত পাগল । 

গৃহকার্যয সব ছাড়ি, মোরে হেরি তাড়াতাড়ি, 

গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল । 

বেণী পড়ে কটিতটে, মাটাতে অঞ্চল লোটে, 

এক নেত্রে হাসি, আর আন নেত্রে জল ! 

পাগলের হাসি হেরি, হাসি কি রাখিতে পারি ? 

সে হাসি দোখয়! বধূ হাসে খল. খল. ! 
সামার টুপিটি নিয়ে, আপন মাথায় দিয়ে, 

হাঁসিয়ে চলিয়ে পড়ে অদ্ভুত পাগল ! 

গলে মুক্তাহার গাথা, উষার কমল যথা, 

তরুণ অরুণে হেরি করে ঢল ঢল, 

হের দেখ পাগলিনী হাসিছে কেবল ! 

(৩) 

দেখ, দেখ, ওই বুড়ী আপনি পাগল, 
চাহে বুড়ী আমারেও করিতে পাগল । 

আমি বসি নি্জনেতে, কহি কথা বধূ-সাথে ; 
বুড়া কিন্তু হেসে সারা) বদনে অঞ্চল ! 

আছে বধু দ্রাড়াইয়া__ সহসা ঠেলিয়া দিয়া, 
তাহারে আমার পানে, পলায় পাগল ! 

গৃহ মাঝে ছুইজনে, আছি মি আলাপনে, 
হের দেখ, দিল বুড়ী বাহিরে শিকল । 

পিঠেতে মারিয়ে কিল, হাসে দেখ খিল. খিল$ 
শাক1-পর| হাতে যেন অশানর বল ! 



৪৬ শেফালীগুচ্ছ । 

ভাদ্রমাসে কাটাকোলে, কেয়াগুলি কুতৃহুলে, 

হাসির তরঙ্গে যথা করে ঢল ঢল, 

হের দেখ বুড়-দিদি হাসিছে কেবল ! 

(৪) 

দেখ, দেখ, ওই বুড়া আপনি পাগল, 

আমারেও চাহে বুঝি করিতে পাগল ! 

দূরে গেল বাঁধাহ'কা, আমারে বানায়ে বোকা, 
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল! 

কত রঙ্গ জানে বুড়া ! যেন শর্করের গু ড়া, 
এ হেন প্রবীণে পেলে, নবীনে কি ফল ? 

বদন রদনহীন ; তবু দেখ নিশিদিন, 
স্বৃকল হাসির ধ্বনি ছোটে অনর্গল । 

চিত্তগৃহে দিয়ে চাবি, রেখেছিল মৃগনাভি, 
ভূর্ ভূরু গন্ধ তাই ছোটে আবরল 

হায় কিন্ত ওর নাতি, জাগিয়। সারাটি রাঁতি, 

যৌবনেই নিঃসম্বল-_হায়রে পাগল, 

আমার দোপর এবে আমিই কেবল ! 



নিরাবরণা । 

€১১ 

বনদেবি, এন্কি রঙ্গ !_ কুহেলিকা-রাশি 

বূপ-সরসীর জলে পড়েছিল আনি ! 

আজলপপুু্প-লতাচয় ; 

কুৎসিত কুহেলিময় 3 

হেসেছিল আজান উধা গ্রানিময় হাসি ; 

বালার্কের ক্ষীণ রশ্মি ছিল গে! উদাসী ! 

কুমুদ কুন্দ কহলার, 

অরবিন্দ স্থধাধার, 
ছিল সখি ! ভ্রিয়মান ; আধার তামসী, 

আধার করিয়াছিল রূপের সব্পসী ! 

শোভাহারা বনস্থলী ঃ 

সরসীতে জলকেলি 

করিত ন! চিত্ত হংস ; কুহেলিকা-র।শি-- 

অঞ্চল, তামসী চেলী, “জলে পড়ে আপি” 
করি কত আকিঞ্চন, 
অপস্যত আবরণ 2 

বনদ্ধেবি, তবু তুমি কেন গো উদাসী ? 
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তির-শর ঢল-ঢল, 

ভরা সৌন্দর্যের জল,-__ 

জুড়াইয়ে গেল মোর নয়ন পিয়াসী ! 

বিটপীতে ঢাকি মুখ 

লাজে কেন অধোমুখ ?. 

সরসীতে হেরি, সখি, নিজ মুখশশী, 
ব্রীড়া-রক্ত ছু'অধর, ভয়-ত্রস্ত হাঁসি ! 

(২) 

সরে গেল কুভেলিকা,__ 

সে'ন্দধ্যের প্রহেলিক! 

বুবিব বুনাব সখি, তীরে তব বসি” ; 

আমি গে! গন্ধববি-কবি লো বর-রূপসী ! 

ধরা পানে কেন চাও ? 

বুঝিব, বুঝায়ে দাও, 

কে রাখিল সরমীতে, কনক-কলসী ? 

কে নাগরী ? নাগরালি 

আর তার চতুরালি 

বুঝিবারে নার ; জল ভরিবারে আসি", 

গাগরী ভাসায়ে জলে, নুকাইল হাসি” ! 

অব! চির-সধবা, 

অনন্ত যৌবন-বিন্ডা 



ত্বপ্র। ৪৯ 

স্বলে তার নেত্রকোণে ; চুপে চুপে জাসি, 
রূপ-হদে কোকনদ ভাসাইল হাসি! 

নাহি রে স্বণাল-সৃতা !__ 

শূন্যে সরসীতে গাথা 

এ রহস্যের পদ্ম, লাবণ্য বিকাশি, 

করিয়াছে সারা-দেহ-জীবন উল্লসী ! 

বুঝ! ও বোঝান বৃথ1-- 

প্রকৃতির আত্মকথা 

কে জেনেছে ? এইমাত্র বুঝিয়াছি সার, 
অনন্ত জগত যুড়ি, প্রীতি-পারাবার 

নিশিদিন ছুটিতেছে, 

নামিতেছে, পড়িতেছে, 
ফুল হয়ে, ফল হয়ে, 

নর হয়ে, নারী হয়ে 1 
সেই চির-সৌন্দধ্যের তরঙ্গ অতুল, 
রূপ-হর্দে কোকনদ, ভুবনে অতুল ! 

ব্বপন। 
[10703 ৬ 15102 01 1101206] 

শ্রাস্ত, ক্লান্ত কর্মবীর পড়িল! ঘুমায়ে ! 

দেখিল! অন্তত স্বপ্ন ! একটি সুন্দরী, 



শেফালীগুচ্ছ। 

সন্দর কুসুম হস্তে ; রূপে আলো কি 

্বপ্ররাজ্য ; কটাক্ষেতে ভূবন ভুলায়ে ; 

মধুর মোহন হান্যে বিশ্বেরে মাতায়ে ! 
“উঠ বীর, কর, কর মোরে আলিঙ্গন,__ 

পাতিয়াছি ফুলশয্যা তোমার কারণ 1৮-- 

কহিল বীরের কর্ণে বিনায়ে, বিনায়ে ! 

“শুনো না বচন ওর,” কহিলা সুধীরে, 

ধীরে আমি কম্ম্রদেবী__অপুর্ববমোহিনী ! 

£“চিনিলে না ওরে বগুস ? কুহকী ডাইনী, 

ওর নাম “ভোগস্পুহা” ! এ কর্ম-ছসিরে 

ধর; ধর জ্ঞান-গ্রন্থ । কি কাজ আরামে ? 

'জয়- _দুর্গা' রবে, বীর, পশ রে সংগ্রামে | 

* কদম। 
(১) 

তোরি তলে, সন্ধ্যাকালে, যমুনা-পলুিনে, 
বাজিত বাঁশরী ; 

গুনে সে মধুর গান, উদ্বাস-আকুল-প্রাণ, 

ধাইয়৷ আসিত রাধা ত্রজ কুলেশ্বরী ! 
চাঁরু ফুল্ল কোকনদে স'পিত কৃষ্ণের পদে, 

কুল মান ভয় লাজ, সকলি পাশরি । 



রী ক্দস্ব। ৫১ 

(২) | 
মাধবের প্রিয় ফুল ! তাইরে সোহাগে, 

নব অনুরাগে, 

কাণেতে দোলাত দুল; শোভিত সে চারু ফুল,, 

রতির কমল যেন প্রণয়ের যাগে ! 
প্রেম-ভরে শ্থামরায় তূষিতেন রাধিকায় ;-- 

ছুলিত, ফুলিত ফুল, দম্পতী-সোহাগে ! 

(৩) 
বিদায় মাগিত যবে কুঞ্রে কুঞ্জমণি 

রাধিকার পাশে; 

বহে নদী আখি দিয়া, থাকে রাধ! দাঁড়াইয়া ; 

মানেতে জড়ায় ওষ্ঠ, কথা নাহি আসে ! 
কাণের কদম ল'য়ে, ছিডিত নখাগ্র দিয়ে,_ 

আপন মনের কথা জানাত আভাষে । 

(৪) 
সেই মধু প্রণয়ের ভাগী ছিলে তুমি, 

কুম্থম-রতন 
তাই তোরে ভালবাসি, তোর তরুতলে আসি, 

ভাৰি যেন ফিরে এল সে স্ুখ-স্বপন ! 

পুনঃ যেন এ ভারতে, বাশরী লইয়া হাতে, 
নাচায় তরঙগ-দলে শ্রীমধুসুদন ! 



রক্তজবা | 

€১) 
ত্রিনয়নী ভবানী যখন, 

অস্থুর-বিনাশ তরে, সংহারিণী যুর্ত ধ'রে, 

কাপাইল। এ তিন ভুবন, 
বীর-মদে মাতোয়ারা, যেন পাগলিনী পারা, 

অগ্নি-বণ হইল নয়ন !-_ 
সেই সে নয়ন-তুল্য বরণ ধরিয়া, 

তাকাতেছ রক্তজবা ! কিসের লাগিয়া! ? 

(২) 

কোন্ হঃখে হয়েছ ছঃখিনী ? 

কে নাহি পুরায়ে সাধ, সেধেছে এমন বাদ, 

ঘোর মানে ক'রেছে মানিনী ? 

কাহার বিরহ-ব্রত, পালিতেছ অবিরত, 

হেন সাজে, কহলো৷ ভাবিনি £ 
অথবা এমনি জব", প্রকৃতি তোমার £ 

রাগে অন্ধ তুচ্ছ কর যৌবন অসার ! 

(৩) 

হায় এই জগত-ভিতরি, 

কত লোক, অবহেলে, অঙ্কলক্ষমী পদে ঠেলে,-- 
মোহে অন্ধ, আপন পাপরি ! 



রক্তজবা | ৫৩ 

রোগী যদি হাস্য করে, রোগ তার ষায় সরে !-- 

হেন হাসি রাখেরে আবরি ! 

শেষে হাপি নাহি আসে করিলে মিনতি," 

ওই রক্তজবা সম হয় রে প্রকাতি ! 

08) 

জব! তুমি চির উদাসিনী ; 
তাই কালিকার গলে, থাক তুমি কুতৃহলে, 

তার প্রিয়-সখী-স্বরূপিণী | 

হায়রে উদাসী-সনে, সংসারীর সম্মিলনে 

বহে সদা গরল-তটিনী । 

ছুঃখীই ছুঃখীর মণ্ম বুঝে এ জগতে !-- 
তাই শোভ1 পায় জবা কালিকা-গলেতে ! 

(৫) 
ওই দেখ চির-অভাগিনী, 

মলিন, নীরব মুখে, ধরি তুযানল বুকে, 

ওই বঙ্গ-বিধবার মণী 
যাক্ কিছু দিন আর, হইবে অঙ্গার সার, 

শুকাইবে কুস্থম কামিনী ! 
তখন হ্থলিও জবা গলেতে তাহার» 
কালিকার গলে রক্তঞ্জবার আকার ! 



ূ্ধ্যমুখী । 
ই. 105 

উদ্ধমুখে, এক-দৃষ্টে, সহাস-বদনে, 

কে তুমিরে ফুল £ 

তপনের তাপে হায়, ধরণী পুড়িয়া যায়; 
তুমি কিন্তু ফুল! তায় হওনা আকুল !-__ 

হাসি ধরে না যে ফুল! 

(২) 

জানি তোমা:ভাল ক'রে! ু্ধযমুখী তুমি, 

তপন-বাসন। ! 

প্রেম অতি মহাবল, প্রেমের অন্তুত বল,-_ 
ভূতলে উদয় তব হ'য়েছে ললনা, 
তাই করিতে ঘোঁধণ। ! 

(৩) 

যতই নিঠুর রবি, করে গো৷ দাহন 
তোমায় সুমুখি, . 

ততই আনন্দ-চিতে কিরণ জড়াও হৃদে । 

প্রণয় ও মধু-দানে হইতে বিশুখী, 

কভু তোমায় না দেখি! 



হুরয্যমুখী | ৫৫ 

(৪) ৃ 
এই রূপে দেখিয়াছি বঙ্গের কামিনী, 

কত ঘরে ঘরে! 
দয়াহীন পতি তারে, বক্ষে পদাঘাত মারে ! 

“পায় ফি লাগিল নাথ ?”--শুধায় পতিরে 1 

খেদে, লাজে, যাই মবে। 

(৫ ) 

পুরুষের রীতিমত, তোমারে তপন, 

কভু স্থির নয়! 

প্রেমশ্দীনে তুষ্ট করে, নিত্য নব-নলিনীরে ! 
এক বই অন্য রবি তোর কিন্তু নয় ; 

তোর দেহ প্রেমময় ! 

( ৬ ) 

এইরূপে বঙ্গ-ঘরে, কুলীন-কামিনী, 

পতির চিন্তায়, 

চারু বপু করে ক্ষয়! পতি কিন্তু নিরদয়, 

ভুলিয়াও একবার ফিরিয়া না চায়! 
চির বিরহে ডুবায় ! 

ডি. | 

এইরূপে, উদ্ধ দিকে, চাহিতেছ তুমি, 

তপন-স্ন্দরি ! 



৫৬ শেফালীগুচ্ছ । ) 

সন্ধ্যাকালে পতি তব, হারাইবে এ বিভব, - 

তখনো তুবিবে তারে, সতী-কুলেশ্বরি, 

তৰ যৌবন-মাধুরী ! 
(৮) 

এই শিক্ষা শিখিলাম 'তোর কাছে আঙ্তি, 

তপন-হ্ন্দরি !1--" 

নারী হয় প্রেমময়ী, প্রেম তার বিশ্বজয়ী ' 

ভূধর যদ্যপি টলে, টলে না গো নারী !-_ 
প্রেমে যাই বলিহারি ! 

* কৃষ্ণকেলি | 
( ১) 

হাসি, হাসি, নাচিয়া, নাচিয়া, 

এই বাতায়নোপরে, ধীরে ভবন দিয়া, 

আসিছ কি আলিঙ্গিতে, লতা-দেহ জড়াইতে ? 

কেমনে জানিলে, হেথা বসে আছে প্রিয়া ? 

(২) 

এসো, বোস দেহেতে প্রিয়ার ! 

এমন সোণার মঞ্চ, পাবে নারে জার ! 

জড়াও, জড়াও স্থখে, বোস, বোস মুখে বুকে” 

ফুলে ফুলে কোলাকুলি কিবা চমণুকার 



কৃষ্ণকেলি। 

(৩) 

আমি ফুল, ভাবি মনে মনে 

হৃখের, প্রেমের, ব্রজ-নিকুঞ্জ-ভবনে ; 
লতা-গৃহে যবে রাধ্] হ'ত কৃষ্ণভুজে বাধা, 

তুমি ফুল, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটিতে সেখানে ! 

(৪ ) 

লোকে হায়, কত কথ! কয় ! 

রাধার কলঙ্ক-কথা, শুনিয়ে, পাইতে নাথ 

ঘন লতা-মগ্ডপের ভিতরে উ ভয়ঃ---, 

বাহিরে থাকিতে তুমি প্রহরী সদয় | 

(৫ ) 

অদ্বিতীয় জটিলা, কুটিলা, 
ঘন ঘন হাত নাড়ি, আকাশ উপাড়ি পাড়ি, 

আসিত দেখাতে তারা কলঙ্কের ডাল।, 

বরধষিত কড়. কড়, কটুভাষ-শিলা ! 

( ৬ ) 

ঘন সেই মণ্ডপ লতার ! 

কিছু না দেখিতে পেয়ে, ফাফর হইয়ে চেয়ে, 

রহিত দাড়ায়ে তার। ! ভেবে হাসি পায় ; 

ব্রজবাসী গালি দিত জননী-কন্তায় ! 



শেফালী গুচ্ছ । 

5.2 

ক্রমাগত, গালি খেতে খেতে, 

নগরে ফিরিত তারা ! হেথা গোকুলের তারা, 

প্রেমময়ী গোপবালা, কৃষ্ণের অকস্কেতে, 
ঢলে' পড়ে, কুতৃহলে, হাসিতে হাসিতে ! 

(৮) 

মাতি সেই বিজয়-আমোদে, 

ফুটিতে প্রফুল্ল হ'য়ে! ফুল রে দেখিতে চেয়ে» 

লতাগুহ-নস্তরালে, কেমনে প্রমোদে, 

নিরখিছে চাতকিনী নবীন নীরদে ! 

(৯) 

ফুল, তোর সার্থক জীবন ! 

শ্যাম যবে শ্যামা হ'ল, সেই রূপ নিরমল, ' 

নিশ্চয় তুমিরে ফুল, ক'রেছ দর্শন» 

করে বাঁশী অসি হ'ল, রঙ্ত-বরণ ! 

(১০) 

অমনি শ্যামীর পদতলে, 

ধন্মময়ী রাধা সহ অবনমি চারু দেহ, 
লুটাইলে ভক্তিভাবে, অতি কুতৃহলে,-_- 

আবার উঠিলে গিয়। রাধার কুস্তলে ! 



নল্লিকা। ৫৯ 

(১১) 
তাই, তব নাম, “কিষ্ণকেলি”, 

দিয়াছিল রঙ্গ করি, বুঝি চন্দ্রাবলী ? 
সে প্রেমে, সে দিন গেছে ! স্মৃতি মাত্র তার মাছে !-- 

সে স্মতি জ্ঞাগাও এবে তুমি কৃষ্ণকেলি ! 

(১২) 
হাসি, হাসি, নাচিঘ়া, নাচিয়াঃ 

এই বাতায়নোপর ধীরে ভর দিয়া, 

মাসিছ কি আলিঙ্গিতে ? লতা-দেহে জড়াইতে ? 

কেমনে জাশিলে, হেথা বসে আছে প্রিয়া ? 

মল্লিকা । 
১ 

(১) 

বড় ছঃখ হয় কুল, নিরখিলে তোরে 5 

দেখিতে দেখিতে, আহা যাও তুমি ঝরে ! 
এমন রজত-দেহ ভূঙলে দেখেনি কেহ; 

রাখিস্ অমিয়া-হরদ সরস অন্তরে, 

বড় ছুঃখ হয় ফুল, নিরখিলে তোরে ! 



ধটও শেফালীগুচ্ই। 

কাছে তোর প্রিয় সই, প্ররেমময়ী জুঁই ওই,--- 

তোর তরে, ওরো! ক্ষুদ্র হৃদয় বিদরে !-_ 

বড় ছুঃখ হয় ফুল, নিরখিলে তোরে! 

(২) 

তভোরি মত আমরাও কুস্থমকামিনী ! 

জীবন, কুস্থম ; আর সংসার, যামিনী ! 

এই ঘোর যামিনীতে, ফুটি মৌরা মরমেতে,__ 

কাল-বায়ু আসি, বুন্তে কাটে রে যেমনি, 

বিস্মৃতি-তটিনী ফুলে বহায় অমনি । 

কি লাগিয়া, কোথা যাই, ভাবি ঠিক নাহি পাই 

আতঙ্কে হৃদয় কাপে, ভাবিতে কাহিনী, 

তোরি মত ফুটি মোর! কুস্মকামিনি । 

€ ৩) 

তোরতে। বিভব আছে, হৃদয়-অমিয়া ; 

ফোট তুমি দর্শকের নয়ন রমিয়া ;- 
হায় কিন্ত আমাদের, নাহি গন্ধ অনেকের ! 

আধারে ফুটিয়া যাই আধারে বরিয়া ! 
নাহি রূপ অনেকের, হৃদয়-অমিয়া ! 

তোর তবু জুঁই-আছে,-_থাকে সদা তোর কাছে! 
তোর ছুঃখে তার প্রাণ উঠেরে কীদিয়া ! 

কে কাদে বলরে ফুল, মোদের লাগিয়া ? 



কেতকী। ৬১ 

(৪) 

কেমনে নীরবে তুমি যাওরে খপিয়া ! 
বন্থধার ক্রোড়ে শোও, হাসিয়া, হাসিয়া । 

এই চারু সহিষ্ণুতা, মরণে উদ্দাসীনতা, 
শিখিতে বাসনা বড় ; দেওরে বলিয়া, 

কেমনে নীরবে তুমি যাঁওরে খসিয়া ! 
স্বজন-বান্ধবগণে, পরাঁণ-পুততলি-ধনে, 

ছাড়িতে» হৃদয়-বৃন্ত যায় রে ছিড়িয়া !-- 
ঘুচুক বাতন! ফুল, দেরে শিখাইয়। ! 

) (১) 

কাটাবনে ফোট ভুমি, কেতকি রূপসি । 

ও রূপ-তরঙ্গে তবু আলোকিত বন ! 

নিরখি এ দশ! তোর, হেন বোধ হয় মোর, 

প্রেমের আদর্শ তুই কুস্থম-রতন । 

(২) 

তোরি সম স্থমধুর সুরভি প্রণয়» 

হৃদয়-হৃদয়-যোগে কত হুখোদয় ! 



গু শেফালীগুচ্ছ। 

দম্পতিরে কীদাইতে, হেন প্রেম-কুস্থমেতে, 
কণ্টক স্থজন করে বিধি নিরদয়। 

(৩) 

হৃদয়ে বহিয়া ঝরে রুধির-মুকুতা ;- 

তবু সদা হাস্যমুখ প্রণয়-দেবতা ! 

যথ! কণ্টকের কোলে, বদি তুমি, কুতৃহলে, 
হাস ভূমি, স্থখমরি কানন-ছৃহিত1 ! 

(৪) 
হিয়ায় অনলে ধরে, নিরাশ প্রেমেরে ; 

আকাশ খসিয়। পড়ে তরুণের শিরে 1-- 

সব ছৃঃখ ভূলে যায়, করে স্ুধাকর পায়, 

দেখে যবে হাসি-ছটা প্রিয়ার অধরে ! 

(৫) 

যারে মামি ভালবাসি, সে যদি বাসিত, 

না ধরিতে কর তার, নিজে ধ'রে নিত, 

কাট! না হইত তোতে, ফুল হোত চন্দনেতে, 
তবে প্রেমে, কেতকি লো, কত সখ হত! 

(৬) 

অথবা ধরণী-পরে যাতনাই স্তখ ! 

আঘাভ ও প্রতিঘাত প্রকৃতি-নিয়ম ! 



অপরাজিতা । ৬৩ 

যে নদীতে শ্লোত বয়, তারি জল স্বচ্ছ হয়,-- 

প্রেমের যাতনা, ফুল, নয় রে বিষম । 

(9) 

কাটাবনে ফোট ভূমি, কেতকি রূপসি, 

ও রূপ-তরঙ্গে তবু আলোকিত বন ! 
নিরখি এ দশা তোর, হেন বোধ হয় মোর, 

প্রেমের আদর্শ তুই, কুস্থম-রতন ! 

, অপরাজিতা 
(১) 

যেমন সুনাম তোর, তেমতি গঠন, 

লো৷ অপরাজিত ! 

প্রকৃতি দিয়াছে তোরে স্থনীল বসন, 

দেখাতে ক্ষমতা ! 

খ্য কুস্থম ধরে অসংখ্য বরণ, 

জানাতে বারতা ! 

যেমন ম্থনাম তোর, তেমতি গঠন, 

লে! অপরাজিতা ! 



০৪ শেফালীগুচ্ছ। 

(২) 

জবার ভগিনী তুমি, ভাবি আমি মনে 
জব! উদাসিনী । 

তুমি তুচ্ছ নাহি কর যৌবন-রতনে, 

স্থাচির-যৌবনি ! 

ভালবাসে থাকিবারে কালিকা-ব্দনে 

উদাসী ভগিনী, 

তুমি কিন্তু হাম্যময়ী ভুর্গার চরণে 
হও স্থুশোভিনী ৷ 

(৩) 
বৈকুণ্টে ফোটরে ভূমি বিষ্ণুর সকীশে,__ 

তুমি বিষুপ্রিয়! ; 
তৌষেন আপনি লক্নী, যতনে, উল্লাসে, 

শিরে জল দিয়। ! 

হেন কমনীয় করে, কমনীয় ফুল, 

হইয়া লালিতা, 

কেন না ভুবনে তুই হইবি অতুল, 
লো অপরাজিতা ? 

(৪) 

হাসেন ইন্দিরা ববে ভুবনমোহিনী, 

হাসেন কেশব ! 



অপরাজিতা । ৬৫ 

সে হাঁসি'তরঙ্গে হাসে সর-সোহাগিনী, 

ঢালিয়৷ আসব ! 

হেন হানি সরসীতে, কমনীয় ফুল, 

হ'য়ে বিকশিতা, 

কেনন! হইঘি তুই ভুবনে অতুল, 

লে! অপরাজিত ? 

(৫) 

তব তরু-সুলে, ফুল, তান্ত্রিকের হয় 
পুজা-সমাধান 

কপালকুগুলারূপ দেখেছ নিশ্চয়, 

হয় মম চ্ভান । 

কপালকুগুলা আজি আত্মা অভাগিনী, 

অবোধ, অভ্ভান-_ 

দেখাও, দেখগো। নিজে, কেমনে হংখিনী 

পায় পরিত্রাণ । 

(৬) 

যেমন সুনাম তোর, তেমতি গঠন, 

লো অপরাজিত। ! 
প্রকৃতি দ্িয়ছে তোরে সুনীল বসন, 

দেখাতে ক্ষমতা ; 

অসংখ্য কুসুম ধরে অসংখ্য বরণ, 

জানাতে এ কথা ; 



₹ভ শেফালীগুচ্ছ। 

যেমন সুনাম তোর, তেমতি গঠন, 

লো অপরাজিতা 

॥ দোপাটি। 

(১) 

এক পাশে, স্ানভা্ব, কেনরে দোপার্টি ? 

নাহি তব রূপ গুণ, এমন ত নয় ! 

শ্বেত, রাঙ্গা, আদি, ভোর কত চারু শাটা ! 
দরিদ্রের ঘরে তোর হয়নি উদয়। 

(২) 

চাহিন৷ গোলাপ, পদ্ম, চম্পক, মালতী, 

ভাওলেট,, ডেপি, লিলি, বিজাতীয় ফুল; 

আমি ভাল বাসি তোরে, দোপাটি যুবতি, 

আমার দোপাটি ফুল ভুবনে অতুল ! 

(৩) 
বাঙ্গালি-গৃহস্থ-বালা-আদর্শ-রূপিণী ! 

তোরে হেরি মনে পড়ে বঙ্গকামিনীরে ; 



দোপাটি। ৬ 

তোরি মত হয় বালা নআতা-ধারিণী, 

তোরি মত আধ আধ মুখ-বাঁম ঝরে 

(৪) 

স্থখ হ'তে স্বস্তি ভাল ! চাহিনা গোলাপ,__ 

চাহিনা, কণ্টক-বিদ্ধ, ভাসিতে রুধিরে " 

বন্ধ দিন আছে ভবে করিতে বিলাপ,__ 

তাই বাদি তোর সখা, বঙ্গকামিনীরে ! 

(৫) 

চাহিন! রজনীগন্ধা-__গর্বিবত-অস্তরে, 

উগ্র গন্ধ দেখাবারে ব্যগ্র অতিশয় ; 

সন্তৌষ-নমিয়া যথা অবিরত ঝরে, 

করিতে বিষাদময় সে শাস্তি-আলয় | 

(৬) 

এক পাশে, শ্রীনভাবে, কেন রে দোপাটি ? 

দরিদ্রের ঘরে তোর হয়নি উদয় $-_ 

শ্বেত, রাঙ্গা, আদি তোর কত চারু শাঁটী, 

নাহি তব প্ূপ গুণ, এমন তনয়! 



করবা । 
€ ১) 

পলা 

পল্মের ভগিন। তুমি, করবি স্থন্দরি ! 

সেইরূপ প্ল্ম-হাস, সেইরূপ মুখ-বাস, 

ওরূপ-সরসে খেলে নয়ন-সফরী ॥ 

পনের ভগিনী তুমি, করবি সুন্দরি ! 

(২ 

শরত বসন্তে ফোটে সর-সোহাগিনী : 

তুমি ফোঁট বারমাস, মুখে চির মুহ্ হাঁস, 

জোগাও সতত মধু পদ্মসৌরভিণী,__ 
তাই হরিপ্পরিয়া-প্রিয়। তুমি লে! ভাবিনি ! 

(৩) 

তব তরু-তলে আসি বসিলে ইন্দিরা, 

আতপ ত্র-রূপ ধর, ন্ুক্ষণ সেবা কর, 

কভু হও চিত্রবর্ণ, কভু শ্বেতাকারা»_ 

প্রকৃতির ছায়াবাজি দেব-চিত্তভারা ! 

(5) 

শ্বেতবর্ণে জোট-তুমি তান্ত্রিক পুজীয় ; 
ম হাকালী-পদ তলে, লুটাইয়। কুতৃহলে, 

ঝটিতি আবার তু মি ধরি রক্ত কায়, 
ভক্তভাবে দেও যোগ তর্গর সেবায় ! 



করবী । 9 

(৫) 

হায় কেবা আছে এই পৃথিবী-উপরে, 
উদাসী সংসারী হয়ে, তোর ভাব হৃদে লয়ে, 

ভজিবারে পারে হুই--দেব এ সংসারে? 

যথা পুজ তুমি.ফুল, দুর্গা ও মায়ারে ! 

( ৬ ) 

কি ভাব, কি মধুরা, ধরিস্ হৃদয়ে ! 

অন্য কোন পুষস্প-পরে ভ্রমেও না বসে উড়ে, 

মাসে চারু প্রজাপতি তোরই আলয়ে,_ 

বাঁধা চারু প্রজাপতি তোরই প্রণয়ে। 

(৭) 

কি ভাব, কি মধুরতা, রাখিস্ হৃদয়ে! 

কেমনে বিশ্বাস ক'রে, শিশুগুলি দেয় তোরে ? 

কত শত ফুল হেথা রয়েছে ফুটিয়ে, 
নিশ্চিন্ত পতঙ্গ মন তোরে স্থধু দিয়ে। 

(৮) 

এই কুহকিনী শক্তি, এই সরলতা, 

শিখিবারে সাধ করে ; অবনীর নারীনরে, 
তাহ'লে করবী, মোরে ভাবিয়ে দেবতী--- 

ঢেলে দেবে অসঙ্কোচে হৃদয়-বারতা । 



রজনীগন্ধা | 
[-1*1-] 

(১) 

না আসিতে কাছে, ফুল, মাথা গেল ধ'রে ! 

কুস্থুম-কামিনী সব মৃত্যু করে অন্ুভব, 
বাই হেন গুণের বালাই লয়ে ম'রে ! 
হবেনা চেনাতে আর, চিনিয়াছি তোরে । 

€ ২ ) 

হায়, এ পুর্থিবী-পরে গুণের বিকার 

বড়ই কদধ। হয়, তিক্ত হয় অভ্তিশয় 

অধিক পাকিলে, দেবফল সহকার, 

হয় বথ। আখিশুল কীটের আগার । 

(৩) 
দেখি যবে সভা-মধ্যে অধিক বাচাল, 

অনর্গল কঝ্োত বয়, কার.সাধ্য কথা কয় £-- 

তোরে, ফুল, মনে হয় হেরি সে জঞ্জাল ; 

গুণের বিকার, ফুল, হয় বড় কাল ! 

6৪ ) 

ছঃখী বাঙ্গালীর পক্ষে স্থখের রজনী 
মসার সলিলে ভেসে, সারাদিন খেটে এসে, 

ঠ 



কুন । ৭১ 

পায় যদি নিশিগন্ধা সঙ্গের সঙ্গিনী, 

আধার জীবন তার, আধার অবনী | 

(৫ ) 

নাআসিতে.কাছে, ফুল, মাথা গেল ধারে । 

কুস্থম-কামিনী পব সৃত্যু করে অনুভব, 

যাই হেন গুণের বালাই লয়ে মরে! 

হবে না চেনাতে আর, চিনিয়াছি তোরে ! 

+ কুন্দ। 

(৫, 

“কুন্দ সম দন্তপাতি”, কবি-মুখে শুনি 

সেই কুন্দ তুমি ! 

ওই তব ক্ষুদ্র কায়, ধবল বরণ তায়, 

কেন এ উদাস ভাব ধরিয়াছ ধনি £ 

হয়েছ কি ধাল্যকালে নব তপস্থিনী £ 

(২) 

প্রকৃতি ক'রেছে তব এমন আকার ! 

কি দোষ তোমার ? 

প্রকৃতি-শুঙ্খল হতে এড়াইতে কোন মতে, 



৮ শেফালীগুচ্ছ। 

নাহি কুন্দ, পারগতা, শকতি তোমার ! 
প্রকৃতি দিয়াছে ক'রে এ হেন আকার । 

(৩) 

তোরি মত, কত শত নব তপস্থিনী 

আছে বঙ্গ-ঘরে ! 
আাশৈশব শ্েতবাস, অস্ঞজল বারমাস. 

দেশাচার-শৃঙ্খলেতে তাহার বন্দিনী ; 
তোরি মত, কুন্দ, তারা নবীন যোগিনী। 

(৪) 

বসে না চটুল অলি বদনে তোমার, 

নব তপন্থিনি ! 

পবিত্র সতীরে হেরে কোন্ দুষ্ট নাহি ডরে £ 

স্বনীল পতাক! ওই করিয়া বিস্তারঃ 

উড়ে যায়, দূর হ'তে করি নমস্কার ! 

(৫ ) 

অবাধে ফুটিয়া, ফুল, জাঁগাও অবাধে 

ঘুমন্ত স্মৃতিরে ! 

বহু, বহু দিন হ'ল.--- ন্য়নাগ্রে প্রকাশিল, 

একটা স্থন্দর “কুন্দ” হৃদয়-প্রাসাদে,_ 
উন্মত্ত হইল মন প্রণয়-উম্মাদে ! 



কামিনী । 

(৬) 

সেই কুন্দ, সেই দস্, সে হাসি-মাঁধুরী, 

সেই সে বালিকা, 

অগ্ভাপিও এ জীবনে, ফোটে, হাসে সর্ববক্ষণে,__ 

নিরখি, নিরখি, ফুল, ছুঃখের শর্বরী, 
অতৃপ্ত-নয়ন-প্রাণে অবসান করি ! 

(৭) 

তাই তোরে ভালবাসি, মুকুর-রূপিণি 

আনন্দ-স্মৃতির ! 
বিষাদ-মেঘের কোলে, সখের চপল। দোলে । 

“সখ আছে-_ কুন্দ আছে,” ভাবি, বিনোদিনি, 

আবার স্থখের হয় অখিল অবনি । 

; কামিনী । 

(১) 

প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি, কামিনি সুন্দরি ! 
নিশি ভোর না হইতে, ভাল ক'রে না ফুটিতে, 

কি ভাব-আবেশে, ফুল, যাও তুমি ঝরি ? 

সত্য করি বল মোরে, কামিনি সুন্দরি ! 



শেফালীগুচ্ছ। 

(২) 

হায় রে তোমারি মত নারীর যৌবন ! 

হাল করি না ফুটিতে, হৃসৌরভ ন1 ছুটিতে, 

স্মৃতিদর্পণের তলে হয় রে .পতন,__ 

তাই কি কৌশলে ছলে করাও স্মরণ ? 

(৩১০ 

অথব] শিখাও তুমি বঙ্গকামিনীরে, 
এই রূপে, প্রেমাবেশে, মুখ খুলি, হেসে, হেসে, 

মুখ-মধু ঢেলে দিতে পতির অধরে, 

নিতি নব নব ভাঁবে ভুষিতে আদরে ! 

(৪ ) 

শোভিতেছ তুমি সখি, যথ এ প্রাঙ্গণে, 
হেন ভাবে অন্ত স্থানে, মোহিয়। দর্শক-প্রাণে, 

শোভিবে না কভু ভুমি; বঙ্গকুলবালা, 

গুহের বাহিরে কভু হয় না উজাল! ! 

(৫) 

থাক, থাক, ফোট, ফুল ১ থাক এই খানে! 

আবার যখন প্রিয়া, তব তলে দাাড়াইয়া, 

তাকাইবে তব পানে, প্রিয-সখী-জ্ভানে, 
ঝরিয়া পড়িও, ফুল, তাহার বয়ানে । 



শেফালিকা ৷ ৫ 

(৬) 

প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি কামিনি সুন্দরি ! 

নিশি ভোর না হইতে, ভাল ক'রে না ফুটিতে, 

নিতি নিতি কেন, ফুল, যাও তুমি ঝরি, 

প্রেয়ারে কি শিক্ষা! কেও কামিন হ্বন্দর ? 

/ শেফালিকা। 
| (১) 

নিশা-শেষে আরে পড় বুধা-উ পরে, 

সিউলি সুন্দরি ! 

সর ঝুর বহে বাঁয়, সৌরভ দিশায় তায়; 
নিতি নিতি পুঙ্গা তুমি কর কি উষারে ? 

কেন এই আচরণ, কহলে! আমারে? 
(২) 

বন্থধা-উপরে পড়ি, দেবতা-সেবায় ! 

সিউলি স্থান্দরি ! 

আরো তোর স্ুন্দরতা, হয়, ফুল, প্রকাশিতা'- 

ইচ্ছা করে তোরি মত ঈশ্বর-পুজায়ঃ 

করিরে জীবন-দান, ছাড়ি বাসনায় ! 

(৩) 

কঠিন পল্লব তব তরুবর ধরে, 

সিউলি সুন্দরি ! 



৬ শেফালীগুচ্ছ। 

তথাপি তোমার, ফুল, রূপে গুণে সমতুল, 

কেহ নাই ! হায় এই সংসার-ভিতরে, 

আছে কত নরনারী এই ভাব ধরে ! 

(৪) 

"কোথা হ'তে, কোন্ দেশ, পর্ববত হইতে 

আইল বহিয়া ”-_.. 

কেহ না জিজ্ঞাসা করে, যদি তরজ্িণী ধরে 

বিমল পবিত্র জল চারু হদয়েতে ; 

যথা ফুল, স্থুকঠিন তরুর শাখেতে। 

(৫) 
শ্বেত-কায়ে-রাঙ্গা-ছটা-জড়ীন-মাধুরী, 

'সিউলি সুন্দরি ' 

যেন স্তর-রমণীর নখপট স্ুরুচির,-- 

মুনির মানস টলে যে দর্পণ হেরি! 

শ্বেত কায়ে রাঙ্গ৷ ছটা, মরি কি মাধুরী ! 

(৬) 

নিশা-শেষে ঝ'রে পড় বস্থধা-উপরে, 

পিউলি সুন্দরি ! 
ঝুর্ বুর্ বহে বায়, শৌরভ মিশায় তায়, 
কেন এই আচরণ, কহলেো৷ আমারে ? 

নিতি নিতি পুজ1 তুমি কর কি উধারে ? 



বকুল । 

৮ (১) 
শান্তিময়ী সুন্ধ্যা-সখী মাসিয়া ধরায়, 

ধীরে ধীরে, বঞ্ঠুল লো, ছু'ইলা তোমায় ; 
অমনি খুলিলে মুখ, অমনি ও ক্ষুত্র বুক, 

মধুর ভাগ্ার খুলি, আহলাদ জানায় ! 

(২) 

এইরূপে দেখিয়াছি বঙ্গকুলবালা, 
মরমে লুকায়ে রাখে মরমের জ্বালা ; 

অনোব্যথা অন্য কারে, লাজে প্রকাশিতে নারে, 

কহে সুধু সখী-পাশে, ত্যজি ছল। কলা । 

(৩) 

কবিমুখে শুনে থাকি এই বিবরণ, 
বড় ভাল বাস, ফুল, সুন্দরা-চুন্ঘন ; 

তাই সন্ধ্যা-নিকেতন, পেয়ে নব আলিঙ্গন, 

মুখমধু-সিক্ত হয়ে, খুলিলে বদন ! 

(৪) 
বকুল ! তোমার দেহ ক্ষুদ্র অতিশয় ; 

প্রকৃতির শিশু তুমি, হেন €বাঁধ হয় ! 



শ৮ শেফালীগুচ্ছ। 

সাদরে, বাঁধেরে ক্ষপা) প্রকৃতির চারু খোঁপা»_ 
হাসিয়া, বকুল-শ্রেণী তাহাতে বসায় ! 

(৫) 

এভনের কবিবর করিলা! দর্শন,--- 

ক্ষত্রে ক্ষুদ্র পরীগণ করিছে নর্তন ! 

তোমারেই (বোধ করি ) উপযুক্ত ভাবি, পরী, 

চরণ-নুপুররূপে করিত ধারণ ॥ 

(৬) 

তোমারি তরুর তলে, প্রেমিক সুন্দর, 

আসি দাড়াইল যবে নবীন নাগর, 
কহিল চতুরা' হীরা, “বিদ্যা ভার হাত ধরা, - 

উথলি উঠিল তার হৃদয়-সাগর ! 

(৭) 
সেই মধু প্রণয়ের ভাগী তুমি ছিলে, 
তাই ফুল, আসি আমি তোর তরুতলে ; 

পুনঃ যেন বোধ হয়, ভারতে ভারত গায়” 

কবিতা-কুহকে মরি বাল-বুদ্ধ ভোলে ! 



কচপাতা । 

€(১) 

লোকে তোরে ত্বণা করে, ওরে অনাদৃতা !-- 

শ্রেষে, ব্যঙ্গে করে তোর নাম-উচ্চারণ 

আজি কিন্তু শুভক্ষণে, চির-উপোক্ষিতা ! 

রোমাঞ্চ জাগালি দেহে, হৃদয়ে স্পন্দন 

6২) 

কি আশ্চর্য ! এই ক্ষুদ্র প্রজাপতি গিয়!, 
পরশিল যেই তোর তরল শরীর, 

হরষে বিবশ তুই, উঠিলি কাপিরণ, 
দর দর, ঝর ঝর নরিল শিশির ! 

€ ৩) 

আমিওরে তোরি মত, স্বণিত, লাঞ্ছিত ; 

শ্রেষে ধরা করে মোর নাম-উচ্চারণ : 

তাই ভাবি, তোরি মত, নীহার-সঞ্চি 5 

করিব রে ! হব আদ্র তুহারি মতন 

€ ৪) 

যেমনি বসিবে দেহে হরিনাম-পাখী, 

অমনি হৃদয়-শাখী উঠিবে কাপিয়া ! 
সে পাখীর পদরজ2 সব্ব-অঙ্গে মাধি, 

ঝর ঝর প্রেম-অশ্রু পড়িবে ঝরিযা ॥ 
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(৫) 

তোর এ আয়ুল-বেশে, অয়ি আদরিণি ! 

যেমতি ও তনু তোর অপুর্ব সুন্দর, 

আমিও হইব ধনি, হরি-সোহাগিনী ১ 

হাসিয়া কহিবে কথা রুসিক নাগর ! 

কুরুচি । 
(১) 

ফিন্ফিনে, জ্যাল জেলে, অতি মিহি রঙ্গিন ঢাকাই, 
অঙ্গে তব, অদ্ধ-বিবসন। ! 

কে গে। তুমি £ হীবভাবে, একি দৃপ্ত যৌবন বড়াই 1. 
মদিরায় ঘুর্ণিত-নয়না ! 

নীবীবন্ধ পড়ে খসি খপি ! 

ছি ছি ছি ছি! নারীবেশে, সর্বনাশী ! কে তুমি রাক্ষসী ? 

€২) 

অঙ্গে মাখি গন্ধতৈল, বাঁধি বেণী, বিরচি কুন্তল, 
গালে টোল, মুখ টিপি হেসে 7 

বক্ষের কাঁচলি অস্ত, দুনয়নে ঘোরাল কম্জ্ব ল, 

লে ডাকিনি, সম্তাঁষিছ এসে ! 

কি বিহ্যৎ প্রতি চাহনিতে 

হানিতেছ ! একি স্ুজটিল ভাব কুটিল ইঙ্গিতে ! 



সুরুচি ৮১ 

(৩) 
ছাঁড়ঃ ছাড়, হাত ছাড়! কোঁথ! চাও লয়ে যেতে মোরে, 

বাহু-ডোরে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া ? 

শিথিল হইল তনু কি আলম্যে ! যেন নিদ্রা-ঘোরে !-_ 

তোমার এ অঙ্গ পরশিয়।। 

কি কহিছ ? হইয়াছে রাতি--- 

হে বল্পভ ! চল, চল--ফুলশব্যা রাখিয়ছি পাতি 1” 
(৪) 

ক্ষমা কর, কুহকিনি ! জানি আমি তোমার ভারতী ; 
চপ, বলে, টানিয়া আমায়-_ 

বুকোদর, কৃষ্ণাবেশে, কীচকেরে ডাঁকিলা যেমতি, 

আহ্বানিছ কুনুমশব্যায় ! 

নায়িকার কৌশলে আকড়ি, 

মুহূর্তে বধিবে প্রাণ, হে কুরুচি ! আচড়ি কামড়ি ! 

স্থরু(চ। 

(১) 

মরি মরি একি রূপ ! সরসীতে যেন কমলিনী । 

কে গে! তুমি অনিন্দ্যহথন্দরী ? 
লক্ষী যেন অবতীর্ণ মহীঙুলে ! স্থির সৌনীমিনী 

হাঁসে যেন, নারীমুর্থি ধরি ! 



৮২ শেফালীগুচ্ছ । 

পরিপুর্ণ রূপের ও ভাতি ! 

তারারত্ব নাহি চাহে রূপবতী পৌর্ণমাসী রাতি : 

(২) 

কুরুচির মত তুমি, ম্যাকীশর্, ল/ভেগুার্ মাখি, 

মুখে দিয় শ্বেত পাউডার, 

সাজন। লাবণ্যবতী, মহাযত্রে পুতিগন্ধ ঢাকি ! 

কুষ্টে যেন চন্দনের সার !-_ 
আটপৌরে সাঁড়িখানি পরি, 

হাসিতেছ বু মৃদ্ ! রূপালোকে ঘর গেল ভরি । 

(৩) 

কুরুচির মত দেবি, নহ তুমি বাচাল মুখরা ; 

বাণী তব অমৃতবর্ষিণী, 

এ সংবমে কি মধুর! ! কুগ্তবনে যেন কলস্বরা, 

নন্দনের স্ুুধা-প্রবাহিনী | 

রুক্সিণী করিছে যেন গান 

দ্বারিকায়ঃ নারদের বাণ! সহ মিলাইয়। তান ! 

(৪) 

নাচিয়া। খেম্টা নাচ, বাজাইয়1 শিঞ্জিনী, কিন্কিণী, 

ব্যাপিক! কুরুচি বিলা সিনী, 



স্থরুচি। ৮৩ 

হরে পুরুষের চিত্ত ! তুমি কিন্তু, হে বরবর্ণিনি, 
শাঠ্যে নাট্যে নও বিজয়িনী । 

মধুর তোমার সরলত: 

করে মুগ্ধ,_স্সেহময়ী মার যেন স্থধামাখা কথা 1 

(৫) 

তালবুস্তে করেন ব্যজন যথা অগ্রজ ভগিনী, 

রসালো সামগ্রী দিয়! পাতে,-- 
কত যতু কর তুমি ! তুমি যেন মঙ্গলরূপিণী 

ইফ্টদেবী, ভক্তের সাক্ষাতে । 

বৌদ্রতপ্। বস্ুধার কারা 

জুড়ান্ যামিনী যথ!,_কি শীতল তব পদছায়। ! 

(৬) 

স্থপথ্য মুগের ভাল, অঠি মিহি পুরাণে তণু,ল, 

রোগান্তে, পুজ্রের পাতে আনি, 

হাসেন জননী হর্ষে!_-তব স্সেহ তেমতি অতুল! 
তেমতি স্থৃপথ্য শব বাণী ! 

জিনি আহ রসালে। পায়স !__ 

জয় জয় অন্নপুর্ণে !-_-মানিয়াছ কোন্ স্থধারস ? 



উষা 
১) 

টউৎ টং টং পাঁচটা যখন বাজ ল ঘড়িতে, 

ঝাট ছাড় নু ঘুমের বাড়ি-__জাগ্ন্ু ত্বরিতে ! 

“দেখ বো আজি উধারাণীর ঠোট দুটি রাডালো, 
ভুবন-আলো। কেমন রূপঃ ফুট ফুটে জাকালো !”-_ 

মুখে কৌতুক, চোখে কৌতুক, হয়ে উতন্থুক অতি, 
তেতালেতে হ'লাম হাজির, দেখতে উষা সতী! 

(২) 

“জাগ জাগ, কবিকুলের চির ছুলালি ! 

জাগ জাগ, চিত্তসরের স্বর্ণমরালি ! 

উষা! 1 তোমার বর্ণভাতি খাটি পোণালি । 

ভার পাঁশেতে অন্য রূপ ফিকে রূপালী! 

গোলাপী-বরণ কপোল ছুটি, মুখে পল্মমধূ, 
চাঁপার কলি আঙ্লগুলি* এস দেবেব বধু 1” 

(৩) 

আনে উকতি, শুনে মিনতি, টির দঘাম্ঘী, 

শষ্য ছড়ি, উঠলে বসি উষ! হিন্থাশী ! 
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একি রূপ! একি রূপ! গলে নতির মালা, 
হীরায় জড়িত ন্বর্ণমুকুট, হাসে দেবের বালা ! 
মঘ,রক্গী বসন ছাড়ি, রাঙা চেলা পরি, 

উঠে দ'ডালো !-__রূপ-বন্তাযস জগশড গেল ভরি ! 
(৪) 

চিরানন্দ। উধারাণী, বাণ লয়ে করে, 

করে বঝঙ্কার ।--সোণার তারে একি সৃধা ঝরে । 

সে রবের প্রতিধবনি পিককণে গিয়া, 

কুহু কুহু কুহু শব্দে উঠলো উছলিয়া ! 
হ'লে! তারি প্রতিধ্বনি “ব্উ কথা! কণ্ড”-গলে,-- 

বউ কথ! কও, “বউ কথা কও, বউ কথা কপ” বলে; 

€৫) 

যাুকরি, শগো উষ ! গগো আলোক-কন্া ! 

মোর চিত্তে ঢাল, ঢাল তিমিরহরা বন্যা! | 

কোন্ প্রভাতে কোকিল-রবে চির কুহরণ 

হবে চিন্তে? কোন্ প্রভাভে চির-ক্গাগরণ * 

টং টং টং পীচটা যখন মানল-ঘডিতে১ 

সেই প্রভাতে জাগব ভধষা, তোমায় হেরিতে ! 



কুহুরব। 

(১) 

ওই ওই, শোন শোন ! সেই সুর ! সেই সুধাধার। ! 

কুহু কুহু কু কুহু রবে, 
কি বঙ্কার ! কি বঙ্কীর !--কি অন্তত ! যাহ্মন্ত্রপারা 

জিয়াইয়। দিল যেন শবে ! 

শিহরিয়! অপুর্বব হুরষে, 
যযাতি-যৌবন যেন পাইলাম এ বুড়া-বর়সে ! 

(২) 

কুহু কুন্ত কুহু কুহু ! কি আনন্দ! একি ধ্বনি শুনি? 

বিণিকি রিণিকি রিণি র্িণি 1-- 

প্রৌঢা বন্থন্ধরা যেন অকস্মাৎ হইল তরুণী , 
পাঁয়ে বাজে রজত-শিঞ্ডিনী ! 

রূপবতী তিলোত্তমা সমা, 

ফুলে ফুলে ফুল ধরা ! মাধুর্যের নাইরে উপমা ! 

৩) 

নিরানন্দ্া ধরা আজি সদানন্দা ! কি দীপ্তি নয়নে ! 
বুড়া কৰি আজ যুবা কবি ! 
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এ যেন রে পরীরাজ্য ; চারি ধারে বিচিত্র বরণে, 

ইন্দ্রধন্থু-বরণের ছবি ! 

কোন্ মাঁয়াবীর ইন্দ্রজালে 

ধর পড়িয়াচে ধরা ? নরনারী নাচে তালে তালে ! 

£ « ) 

ওই শোন. €ই শোন ! কুক কুনু কুভু কুহু রবে, 

এ কি বাদ্য বাজে নাটাযশালে! 

উববশী-মেনকা-রন্ত। নাচে যেন বসন্থ-উতসবে,-- 

যোগীও চমকে বাঘছালে ! 

কি ঝাঙ্কার এস্রাজের তারে ! 

তপু ধর জুঁড়'ইল মাবাঢের অন্ুত- মাসারে । 

(৫) 

আবার আবার ওই ! কোন্ কেন্দ্র হইতে এ বারি, 

আকাশ 'ও ধরিত্রী জুড়িয়া, 

উথলিছে, উছলিছে !-_কিছুতেই বুঝিবারে নারি,_ 
হেরি আমি চৌদিকে চাহিয়া ! 

বুঝি এই অস্ভুত ঝরণা, 

মামারি অন্তরে আছে £--মনাহত বাজিছে বাজনা ! 



৮৮ শেফালীগুচ্ছ। 

(৬) 

এ চিত্তে বধির করি, কাণ পাতি, একি শব্দ শুনি $- 

অস্তরেও বাজে এই স্তর ! 

নারী নও, নর নও, গুণ নাই, কে গে! ভূমি গুণী? 

অপরূপ, কে তুমি চতুর ? 

শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 

বিলাইছ চুপে চুপে ! একি লীলা ! বিচিত্র প্রবন্ধ ! 

(৭) 

কুহু কুহু কু কুক '__শব-ব্রহ্ম, হে অনাদি-ছন্দ 

স্পর্শ রূপ রস গন্ধে ভরা, 

এ ব্রদ্ধা্ড তোমারই প্রতিধ্বনি! তুমিই অদ্বন্্ ! 

তব ক্রোডে বাজে সপ্তশ্বর! ' 

খঁষছে গান্ধারে ও মধ্যমে, 

পথ্থমমে দৈবতে আর নিষাদেতে উঠিতেছে ক্রমে 

(৮) 

নবোঢার চুপি চুপি প্রেমালাপে, শিশুর চীশুকারে, 

মেঘমন্দ্রে, সিংহের গর্জনে, 
ঘন-হাত-নাড়া -সিদ্। মেছুনির ভীষণ হুসঙ্কারে, 

গুণ গুণ অলি-গুগ্তরণে, 

এই স্ুর ;১--এই এক স্থুর ! 

কভু মিষ্ট, কভু বা ভীষণ, কভু ভীষণ-মধুর ! 
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(৯) 
তাই এই কুনুকুহু-শব্দময়ী ঝরণার হলে, 

মাথা রাখি, করি পুণ্যসান,_ 

হৃষীকেশে গিয়া যেন মন্দিবের ঝরণার জলে, 

জুড়াইল তাপি এ প্রাণ ! 
আরো ঢাল, আরো ঢাল হ্ধা 1 

আক করিয়ে পান, চিরতরে মিটে গেল ক্ষুধা ! 

বর্ধার আনন্দ 

(১) 

কড়, কড়, কড়, ড়! রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ : 
ওই ওই সরস বরঘা, 

হের দেখ নামিল সহসা ! 

ওই দেখ! যায় ওর ভূঙ্গসম কালো কালো চুল ; 

বিছ্যুৎকটাক্ষে ওই, স্বর্ণবর্ণ, অতুল, অন্রল ; 

এঁ দেখ ক্রোড়ে ওর গন্ধরাজ জাতি যূথী ফুল! 
এ চিত্ত-গোলাপবাঁগে হের দেখ নাচে শিখীকুল, 

বুল বুল, নাচিল সহস। ! 

হের দেখ, নামিল বরষা ! 



শেফালীগুচ্ছ 

(২) 
কড়, কড়, কড়,! রিম্ ঝিম রিম্ ঝিম্ রিম্? 

সুশীতল চন্দন-পরশা, 

হের দেখ নামিল বরষা ! 

মেঘ-মন্ড্রে পরাজিত পলাইল সারথি অরুণ ! 
একি রঙ্গ! ফেনিল তরঙ্গ-হাসি হাদিল বরুণ । 
উষ্ণশ্বাস নিশ্বসিয়! নিশ্বসিয়1, কি কষ্ট দারুণ 

পেতেছিল এ বন্ুধা ।-__-এতদিনে নিভিল আগুন । 

মিলন-আনন্দ আজি বিরহিণী-হিয়ায় দ্বিগুণ, 
প্রাণনাথ-দরশে সহসা ! 

হের দেখ নামিল বরষা! । 

(৩) 

কড়, কড়, কড়, কড়,! কিম্ বিম্ রিম্ বিম্ রিম্। 
নামিয়াছে সরসা ভরসা, 

নামিয়াছে সরস বরষা, 

আমার এ কবিচিত্ত-ভূমে ! পেয়ে অবলম্ব, 

শিহরিয়া, শিহরিয়া ফুটিতেছে সোণালি কদন্থ ! 
এসেছে অপরাজিতা, আর তার সহে না বিলম্ব ! 

অকস্মাৎ ফুল ফোটে, ফল দোলে, পেয়ে জলবিন্দ ! 
নারিঙ্গি হইল লাল ! ফাটি পড়ে রসালে। দাড়িম্ব ! 

চিন্তভূমি হইল দরস! ;__ 

কি আনন্দ ! কি আনন্দ! এত দিনে নামিল বরষা | 



বরা ফুল । 
(কবি করুণানিধানের “বারা ফুল” কাব্যপাঠান্তে রচিত । ) 

(১) 

ওগো কোন্ কললম্মার, সুষমার নন্দন-উদ্যানে, 

ফুটেছিল শেফালিক। ফুল ? 

সার! দিন তরু ছিল যোগে মগ্ন কোন্ মহাধ্যানে ? 

পিঞ্জি লাগি মাকুল ব্যাকুল ? 

সারানিশি হেরেছিল তরু কোন্ সৌন্দ্ধা-ব্বপন ? 

গিয়াঞিল কোন্ চন্দ্রলোকে ? 

কোন ন্বর্গন্ধা পিয়ে, পাটিল রে বাসন্য জীবন, 

আসালোব্িত অপুর্ব আলোকে ? 

(২) 

প্রভাতে মধুর হাসি, সু প্রসন্না, বাঙ্গাইয়া বাণা, 

যৈমতি আইল বাণাপাণি, 

শেফালীর চিন্্রবধূঃ শিহ রিয়া! হইল নখীনা, 
চুন্দি তার রাঙা পা ছখানি ! 

কোকিল, দোখেল, শ্যাম।, ঝঙ্কারিল প্রভাতি-বন্দনে, 

বেড়িয়া মায়ের পদমুল ! 

সে শুভ মুহুর্তে তরু ঢালি দিল সে রাড চরণে, 

একরাশি এই “বঝর। ফুল” ? 
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(৩) 

তাই কবি, ভাই দেব, চিন্তহরা অতুল, অতুল, 

তোমার এ মোহনীয় ফুল ! 

রাস-পুিমার রাত্রে এ যেনরে ফুটন্ত বকুল, 

গোপী ষবে মিলন-আকুল ! 

হে বরেণ্য, মভাধন্য, তাই আহা, অতুল, অতুল, 

তোমার এ লোভনীয়। ফুল: 

এ যেনরে রুক্সিণীর মণিমালা-_নাহি যার মূল, 

রতির কাণের নব ছুল। 

(৪) 

সমুদ্রমন্থন-কালে, মুখচন্দ্রে ক্ষরে জোোতস্ারা শি, 

জ্যোতিশ্মিয়ী উরিলা ইন্দিরা ! 
কিবা গ্রীবা, কি ভঙ্গিমা, মরি মরি, কি মধুর হ:পি, 

সোপার মুকুটে জ্বলে হীরা! 
ধরণীর ধুলারাশি অকস্মাৎ দে পদ-পরশে, 

হরষে হইল শতদল ; 

এ যেনরে স্ধা-ভরা, ঢল ঢল লাবণ্যের রসে, 

সেই ফুল্প অরুণ কমল ! 

(৫) 

মেনকা1-উর্ববশী গায় কলকণ্টে, ধার মন্দীকিনী,-. 

কবিতার বৈজয়ন্ত-ধাম ! 



বীণ। । ৬৩ 

শ্ীমধুর কল্পলতা৷ চিরফুল্প, ভারতের বেলা স্ুহাসিনী, 

যথা চিরফুল পুষ্পদাম ; 

রবীন্দ্রের “পারিক্ষাত লতা” যথা চির সোহাগিনী; 

চিরফুল্প-হেমের মাধবী ; 

সেই নন্দনের কোন্ গন্ধরাজ, আনন্দ-দায়িনী, 

তোমার এ কুসুম সুরভি ? 

(৬) 
এগো! নহে ঝরাফুল্! মহাকাল-মহাতরু-শাখে 

চিরদিন শোভিবে এ ফুল! 

হবে ন! ছুর্দশা এর, ধরণীর ধুলার বিপাকে ! 

মধুভর', অমর, অতুল ! 

বৃস্তচ্যুত নহে ইভা ; দীনতায় বলিয়াছ যাহা, 

ভুল তাহা,-_-ভুল, মহাভুল ! 

ঝরাফুলে ভোলে কিরে অলিকুল ? সারা বঙ্গ আহা 

রস-গন্ধে আনন্দ-আকুল ! 

বীণা । 
কলঙ্কের দাগ লাগি অবশ, অলস 

তাঁরগুলি !--লাঙ্জ রাখ, মান রাখ 1--বিনা 

তোমার করুণা, হে কৌশলি, অতি দীন! 
এ হদয়-বীণ। ! ঢাল বিছ্যুত-পরশ 
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তার ও অঙ্গুলি-মাঝে ! উদ্দাম হরষ 

জাগুক্ গো তারে তারে! যেমন প্রবীণ 

হয় গো নবীনা, পেয়ে পতির দরশ 

যুগান্তে ! বুগাস্তে আজি বাছুক্ এ বীণা! 

হে কর্মি! শিখাও কর্ম। নয়ন যুছিয়া, 
নবীন উৎসাহে পুনঃ নবীন বীণায়, 

ধরিব নবীন তান, স্ছন্দ গীগিয়।, 

কণ্্ম-রঙ্গভূমি-মাঝে, অপূর্ধ্ব লীসায়। 
হে শিবন্থন্দর দেব! স্প্রিয়া তোমারে, 

বিশ্বপ্রেম-গীতি গাব, ঝঙ্কারিয়া তারে ! 

গুলে-বকাওলি। 
(ইহা এক প্রকার ফুলবৃক্ষ। কতকট! ভুট্টা! গাছের মত আকার। 

গাছের দীড়। উর্ধে উঠে, ও তাহার চারিধারে লা! লগ্থা পাত! ছড়াইয়! 

পড়ে; থোলে! খোলে! শাদ! সুগন্ধি ফুলগুলি কেবল ডগার উপরেই 

ফুটিয়া থাকে ।) 

(১) 

রে বিচিত্র ফুল-তরু ! কাটাইয়া ধরণীর মায়, 

ধরণীর সৃখভোগ, রোগ, শোক, সন্তাপ পাশরি, 

উর্ধাদুষ্টি, উদ্ধগতি, বল, বলও কার মুখ স্মরি ? 

তোর কায়া-মাঝে আজি পড়িয়াছে কার পদছা। ? 



উষা। 

(২) 

1 

জানিস্ না তৌধামোদ-_মানবের চরণ-লেহন ; 

কোন নৃপতির পদে মাথা তোর নাহি হয় হেট! 
কার পাদপল্সতলে রাখিবারে এ রূপালি ভেট, 

এ মধুর আকিঞ্চন, প্রাণপণ এই আয়োজন ? 

(৩) 

সদা তোর উর্ধদৃষ্টি ! ধ্যানে সদা নন্দন-স্বপন ! 
ধাত্রী ধরিত্রীর লাগি তবু তোর কেঁদে উঠে প্রাণ ! 
হে পবিত্র শুভ্র-মাত্সা ! কি সৌরভ করিস্ প্রদান 

বিশ্বজনে ! বিশ্ব হাসে, ভুলি দুঃখ, মুদিয়। নয়ন! 

উবা। 
শিশির মুকুতাহার কণ্ঠে দোলে । সৌরভ নিশ্বাসি 
ঘন ঘন, এ কি হাসি! ভালে টিপ» অরুণ-ছুকুলা, 
ঘুরাইছ লীলাপন্স !-_-দিগঙ্গনা, আনন্দ-আকুলা, 

অয্ি উষ্ে! হেরে তব চলল লাবণ্যের রাশি ! 

কি সৌন্দধ্য ! কি সৌন্দর্য্য! আলোকের বন্যা! যেন আসি 
বিধৌত করিল বিশ্বে, দূর করি মলিনতা, ধুল!, : 
কলক্ক ও অন্ধকার ! ফুল ফোটে, নীড়ে পাখীগুলা 

হের, তাহারা ৪ আনন্দ-মধীর ! রোগী উঠে হাসি ! 
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অয়ি কুহকিশি উষে! পশ মম মানস-নগরে, 

রচিয়াছ ভাবরাজ্যে সৌন্দর্য্যের নব-বুন্দাবন , 
তবু আমি যে তিমিরে সে তিমিরে ! অন্তর-অস্তরে 

হের কৃষ্ণা বিহঙ্গিনী করিয়াছে পক্ষ প্রসারণ ! 

তমস্থিনী ঢাঁকিয়াছে দীনহঃখী আমার আত্মারে,-_ 

আর কেন? ধৌত কর এ আধারে আলোক-জ্রোয়ারে ! 

সখীর প্রতি বঙ্গাবধবার উক্তি । 
আমারই মত তুমি পতিহীনা ! এস সহচরি, 

মহামন্ত্র দিব তব কাণে কাণে, মধুর বচন ! 

কমি চাও মরিবারে ! সে কি 'ভাল ? বড় ভয়ঙ্করী 
আত্মহত্য,--তাঁর বাড়া পাপ নাই! মানবজীবন 

বড়ই দুলভ সখি !-_-তাই চুপে, তিল তিল করি, 

মরি আমি 1 হৃদয়-শ্মশান-মাঝে, অগুরু চন্দন 

আনি চুপে, বসাই লো প্রাণনাথে ! করি প্রহ্থলন 

আপনারে, তীর সঙ্গে [-মহারঙ্গে চিতা উঠে ধরি ! 

অপুর্বব এ সতীদাহ হয় নিত্য দিবস রজনী ; 

রূপ কান্তি, সুখ শান্তি, সব যায়, সব যায় পুড়ে ! 



ব্যার নৃত্য । ৯৭ 

চিতার কালিমা-ছায়! পড়িয়াছে সারা মুখ যুড়ে 

কীদ কেন ? শুনিছ না হুলুধবনি ? ওই শঙ্খধ্বনি 
হইতেছে ! স্থরনারী লাজমুষ্টি গগনের শিরে 
ছড়াইছে!__হেসে হেসে, পুণ্যলোকে যাব লো চিরে ! 

বর্ষার নৃত্য । 
(১) 

কেরে বামা নীরদবরণী ধনী, নাচিছে ? 

কালে! অঙ্গ, কালে। কেশ, 
কালো চক্ষু, কালো বেশ, 

যেন শ্যামা !1__অঙ্গভৃষা রিণি রিণি বাঞ্জিছে ! 
ময়ুর মযুরীদলে 

নাচাইয়া কুতৃহলে, 

একি রঙ্গ !__আপনিও সেই সঙ্গে নাচিছে ! 

কেকারবে, কেকারবে. 

মাতিয়াছে কি উৎসবে, 

শিখীকুল ! শত ইন্দ্রধন্ যেন রাজিছে ! 
একাকিনী কুগ্রবনে কেরে বাম নাঢিছে ? 

(২) 

কি মোহিনী !-__নাচিতেছে শ্যামাঙ্গিনী বরষা! ! 

মেধে রাখি তনু স্কুল ; 
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স্থ্ষন দেহে-_-নহে ভূল !-- 

এ রঙ্গিণী কুগ্তবনে নামিয়াছে সহসা ! 

ওই হের-_তড় তড়, 

নামে জল !-_কড়, মড়, 

করে মেঘ! শিখী নাচে ! বলিহারি ভরসা ! 

মেঘ-পাশে ঘুরি ঘুরি, 

নাচিতেছে উড়ি উড়ি 

কত পাখী !1--নাঁচে লতা 1-_-কি হরষে বিনশা 

ছু কাকণে কিণি কিণি, 

দু নুপপুরে রিণি রিণি, 

আমারে। কবিতা নাচে, ভাবরসে সরদা ! 

এ যেন রে রাসোল্লাস ! কিআনন্দ! কি উচ্ছ স 

সারা ধরা একি স্থখ-পরশ। ! 

হের, হের, কুপ্রবনে নাচে ওই বরষা [ 

সুরলী। 
€ মধ্যরাত্রে বংশীধ্বনি গুনিয়!। ) 

(১) 

ওগে। তুমি থাম, খাম !__কেগো তুমি বাজাও বাঁশরী ? 
নিশ্বাস হইছে মম রোধ ! 



৪ মুরলী। ৯৯ 

এত সখ প্রাণে সহে ? এ আনন্দে তনু দহে 

প্রাণ বধ,-_কে তুমি অবোধ ? 

একি তব পরিচর্যা! ! 

গোলোপের ফুলশয্যা 

পাতি, চুপে” শোয়ালে আমায় ! 

ছল্ুবেশে গুণ কাট! ছিল তাহে ! একি জ্বালা ! প্রাণ বাহিরায় 

(২) 

রন্ধে। রন্ধে। ফুকারিয়।, একি কথা কহিছে মুরলী ! 
বিরহিণী নারার সমান,--- 

আশাপথ চেয়ে চেয়ে, বুগান্ডে পতিরে পেয়ে, 

আমি যেন হারায়েছি জ্ঞান ! 

একি শস্বখ? একি ছুখ ? 

দুর দুরু কাঁপে বুক ! 

নবোঢার ছুদ্দশ। যেমন, 

পেয়ে আহা, লাজহরা, দুঃখহরা, সথখহরা প্রগাঢ় চুম্ঘন । 

(৩) 

ংশীধর ! থাম, থাম !--আজি আমি বুঝিয়াছি বেশ, 
বৃন্দাবনে যত গোপাঙনা, 

শুনি মুরলীর ধ্বনি, কি মহাঁপ্রমাদ গণি, 
কৃষ্ণপদে সপিত আপন! 

হ'য়ে নারায়ণী সেনা, 

হইত গোলাম কেনা! 



১৪৪ শেফালীগুচ্ছ। £ 

বুঝিয়াছি-_ঠেকিয়া শিখিয়া, 
কি নিবিড় হষ পায় সর্জরস, হোমানলে দহিয়া দহিয়া ! 

(8) 

বংশীধর | থাম, থাম !--আজি আমি বুঝিয়াছি বেশ, 
যাত্রীদের কি ঘোর আনন্দ, 

পথে যেতে !-_বাত্যা সহি, সুর্য্যকরে দহি দহি, 

হেরিবারে তীর্থ সেতুবন্ধ ! 
কেন চায় উদ্ধমুখে 

গাতীবৃন্দ ? মুখে বুকে 

কাঁলিন্দীর, কি ঘোর হরষ ! 
অকন্মা কেন সে উজান বহে, বশীরবে উধাও, অবশ! 

(৫ ) 

এ বাঁশী চাহিন। আমি !- কোথা তুমি, মহাবংশীধর ? 
প্রাণের এ গুপ্ত বৃন্দাবন, 

কত কাল অনাথিনী, ঝুরিবে এ বিরহিণী, 

তব লীগি শয়নে, স্বপনে ? 

ঘুচুক এ মাঁয়াজাল, 

ঘুঢক এ দেশ, কাঁল,_- 

কদম্ব-পুল্কে শিহরিয়া, 

হে স্বামিন ! তোমার এ আত্মাবধূ, শ্রীচরণে পড়ুক লুটিয়া ! 



বিৎশ শতাব্দীর কেলুয়া । 

কে আমি £ তোমরা বুঝি ভাবিয়া _আমি 
বৌমাষ্টারের কিম্বা গোপালে উড়ের 
যাত্রাদলে, সাজি রঙ্গে কেলুয়া ভুলুরা, 

হাসাত দর্শকবুন্দে, সুখভঙ্গি করি £ 

আমার সে অঙ্গভঙ্গি হেরি, হর্ষে সার! 

হয়, সার! লোক % শোক ও বিষাদ ত্যজি, 

শোনে মোর বিচিত্র সঙ্গীত £ রসরঙ্গে 

ভরা, হেরি নেত্র মম, হাসির ফোয়ার! 

চৌদিকে ছুটিয়। উঠে? যগা কাতুকুতু 

দিলে, হাসে লোক ! কিম্বা! যেমতি দৈবা€ 

হঠাও পড়িয়! গেলে বর্ধার পিচ্ছিলে, 

জোয়ান ঠাকুরদাদ, নাতি ও নাতিনী 

একরাশ, হেসে উঠে, হাততালি দিয়া, 

কে কাহার গায়ে পড়ে বুড়ার নাকালে ! 

কিম্যা যথা, হ?সে যত ছাত্রবুন্দ, ষবে 

কেমিস্ীর প্রফেসর্, নিপুণ কৌশলে 
স্যজিয়। লাঁফিং গ্যাস্, করেন কৌ তুকে 

কক্ষটিরে বুন্দাবনী রঙ্গরসে ভন £ 
না গো না, এ সব নয়! এ বুড়া বয়সে 

ক'রেছিন্ু আমি বিয়া ( আধারে আলেয়া ) ! 



১৩৭ শেফালীগুচ্ছ। ্ 

প্রাণ বায়, অ।খি ঝলসিয়। ! ক্ষুদ্র, তবু 

বধু মোর অতি উগ্র, যেন রে সমগ্র 

লঙ্কা-মরিচের ঝাল, চাল ভাজা সহ! 

একদিন আমি, সেজে গুজে, গিয়াছিনু 
আনন্দে, শ্বশুর-গৃহে, সুখের আশ্বিনে ! 

শালাদের কাণ-মলা, শালীদের আব্য, 

উচ্চহাস্ত, কি মজার ! মল্লিনাথী ভাষা 

কালিদাসী কবিতার যেন! রঙ্গচক্রে 

পড়ি, কি কুক্ষণে খাইলাম একরাশ 

সিদ্ধি, বুদ্ধিশুদ্ধি ভুলি! কি মশুভক্ষণে, 

সেই ঞুভরাত্ি, বিজ্ঞয়া-দশমী-দরিনেঃ 

হইল অশুভ রাত্রি, সুখের আশ্বিনে ! 

শ্যালকেরা৷ মোর, আমার মর্যাদ1-হানি 

করি ( কে না জানে পেন্শণু সবজজ, 

আমি, ইংরাঁজী-নবীশ £), আমার নেশার 

উচ্চ মাত্রা হেরি, থিয়েটার-ঘর হ'তে 

আনি, 010%1) এর সাজসজ্জা ( ছি! কি লজ্জা!) 
চুপে চুপে, রঙ্গে দিল মোরে সাজাইয়া', 

(বিংশ শতাব্দীর দূর পদশব্দ শুনি, 

অন্তত 7:0191)1)0 দিয়া, তিন মাস আগে!) 

বিংশ শতাব্দীর হায় অপূর্ব কেলুয়! ! 
ভোর রাত্রি ! তখনও ছুটে নাই নেশা ১-- 



বিংশ শতাব্দীর কেলুয়া। ১৬৩ 

ছোট শালী মম ( শালীটার মোটেই গো 

দয়া মায়া নাই ! ) বলিল--“হে জলধর ! 

ভম্বর্ণ সাদ] গোঁপে কলপ মাখিয়া, 
কেন এলে যুবা সাজি, বেহায়া, নিলজ্জ ? 

হে হৌদোল কৃতকুতে ! তুমি লও নস্য, 

মোরা করি হাশ্য !” এত বলি উচ্চ-রোলে, 

খিল. খিল. করি, নাসিকার রঙ্গে, মম 
দিল গুঁজে, একরাশ নস্ ! উচ্চ হাঁন্যে, 

শালী-অরবিন্দবুন্দ পড়িল ঢলিয়া, 

এ উহার অঙ্গে ! ছে পাঠক, পাঠিকা, 

তোমরা হোসো না অত ! আমার ছর্দশ।, 

নাকাল হইল বড । ভয়ে জড়সড়, 

ইচি হাচি, কাশিতে কাশিতে, (সে হাচি কি 

প্ামাইতে পারি ? সে বৃদ্ধের কাশি 

রুদ্ধ করে কার সাধ্য ?) হাসিতে হাসিতে হায় ! 

( কেমনে থামাই বল সিদ্ধির সে হাপি ?)-- 

ইীচি হাঁচি, কাশি কাশি, ভাপি মহাহাসি, 

কাঁদি কান্না, ছুটিতে ছুটিতে, উঠি, পড়ি, 

ছাড়িয়া কট রা 7০%৭, একেবারে গিয়া 

১০৪], ০2. এ পড়িলাম, হাঁপাইয়। ছুটি. 

বারাগ্ায় সাজাইয়। অদ্ভুত কেমেরা, 

মহানন্দে ছিল তথা শোয়ার গো বন্দ, 



শেফালীগুচ্ছ । 

বাঙাল বাঁকুড়া-বাসী ছুষ্ট রামানন্দ, 
আর ছিল বপি থা কাঙাল বাঙাল, 

ভূটাপ্রিয় খোট্টা কবি, শঠেন্দ্র দেবেন্দ্র । 
অপুর্ব মাণিকজোড় কাছে মোরে ডাকি, 

সোহাগে ও যত্বে মোর ছবি নিল তুলি ! 

বড়ই বেয়াঁড়া হায় সাহিত্যের হলি ! 

পাছে ছিল দীড়াইয়া, বালকুষ্ণ-সম, 

ক্ষুদ্র শিশু--দেও মম নূরতি নেহারি, 

হাসিবে কি, কীদিবে কি, বুঝিহে না পারি, 

মৌনী কোনো খধিসম, মবাক্, অচল ! 
আমি এবে চির রে রহিন্ু চিত্রিত, 

আভ্ভুত, আজগুবি_-ন ভূতঃ ন ভবিষযতি-- 

বিংশ শতীব্দীর আহা অপূর্ব কেলুয়! ! 

শরৎ খতু । 

বসন্ত, নিদ,ঘ, বঝ।, চলি গেছে ! এসেছে আখিন ; 

অদূরে ধবল পৌষ ! হের মম অদ্ধীপক্ক কেশ, 
কহিছে, “হয়েছ বুড়া, অগ্রি প্রায় ভন্ম-অবশেষ 

“জীবন-নালনী তব রবে ফুল্প আর কত দিন ? 



বন-তুললা । ১৪৫ 

“হে প্রবীণ, আশার দর্পণে এবে সাঙঞ্জিয়ে নবীন, 
“কেন আর হের মুখ ?ছাড তব লালে লাল বেশ! 
“হোরি-খেল। সাঙ্গ ঠব ; ঘরে নাই আবীরের লেশ ! 

“হে প্রবীণ, কেন গাও ? গেছে কণ, ভাঙ্গিরাছে বাণ 1” 

জানি আমি সুন্দর এ প্তভ বানী | তাই অমলিন 

আমার এ শারদী আনন্দ! হকের, পুলক-বিহবল?, 

শারদী যামিনী, স্বর্ণাম্বরা, কুস্থ্ম-কুন্তল। ; 

জোন হাসে ; তরুণ শেকালি হাসে, অক্রণ নলিন 

অপুর্ব আশ্বিন মাস !_ মা আমার হয়ে, দশভুজা, 
হাসিছেন জদি-রাজ্যে ! সার! মাপ একি ছুর্গাপৃক্তা ! 

বন-তুলসী 

আমি আজি দিব না রাজন্ব-কর সে ফুলরাণীরে-_ 

শত শত কবিদের যেই ধনী চির সোহাগিনী £ 

সৌন্দধ্য-সায়রে আহা ঢলঢল সরোবর-নীরে, 

চির হাস্যময়ী যেই গৌরবিণী রক্ত-কমলিনী ! 
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আকুল বুল বুল, সম, বন্দিয়। সে গোলাপ গর্বির্ণী, 

চাটুকার-বন্দীনেশে সিঞ্চিব না সোহাগ-শিশিরে 1 
বিমুগ্ধ পাঁপিয়া সম, আন্দৌলিয়া কদন্থেরে, ধীরে, 

জাগাব ন! প্রতিধ্বনি, দিশি শি কানন-ব্যাপিনী ? 

চাহিনা হইতে আমি স্বর্ণ টাপা, কাঞ্চন, অতসী, 
হয় যাহা নারীশিরে, নারীভূজে, স্ুমালা, কেয়ুর ! 
আমি চাহি হইবাঁরে সুপবিত্র কানন-তুলসী, 

ভূর ভূর মধুগন্ধে দিগন্তে করিয়া ভরপুর | 

এক দিন,--স্১ভ দিনে! মম চিরপুণ্যপু্ফলে, 
ভাগ্যবান্, পাব স্থান গোবিন্দের উরস-কমলে ! 

মাধবী-লত৷ 

( একটি মৃতপ্রায় মাধবী-লতাকে পুনর্জীবিত দেখিয়া! এই 

কবিতাটি লিখিত হইল।) 

| ১ ) 

মাধবী লতা, মাধবী লতা, 

জীণ শীণণ ছিলি; 



মাধবী-লতা | ১৩৭ 

হোত ভাবনা, ভুই ললনা, 

মরণে বরিলি 1 

কোন্ সে যোগে ? কোন্ বিয়োগে, 

ছিলিরে ভ্হানহারা ? 

বাণ-আহত পাখীর মত, 

নাহিক ছিল সাড়? ! 

তুষারে হার! ঝরণ! পারা, 
ছিলিরে যেন শব ! 

পোড়ো বাড়ির শাকের মত, 

তুই ছিলি নীরব !__ 
মাধবী লতা, মাধবী লতা, 

ভীণ শীণ ছিলি ; 

হোত ভাবনা, তুই ললনা, 

মরণে বরিলি ! 

(২) 

অকল্মাৎ ঝঞ্চাবা 

থামলে যেমন ধনি, 

নীল আকাশে চন্দ্র হাসে, 

হাসে তারা-মণি ! 

ন্সেহের লতা, মাধবী লতা, 

হাস্লি তেমতি তুই £ 
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ফুলে ফুলে, উঠ.লি হলে, 

লো আনন্দময়ি 1-- 
গভীর রাতি, নাহিক বাতি, 

দ্বীপটি ল'য়ে করে, 
স্থহাসিনী, গৃহের রাণী, 

পশেন্ যবে ঘরে, 
ঘরটি হাসে কি উল্লাসে !-- 

তেম্নি ধনি ঠিক্, 
জ্বল লো তোর অমল দেহে, 

জ্বল, জ্বল, মাণিক '-- 
আধবী লতা, মাধবী লতা, 

জীর্ণ শীর্ণ ছিলি; 
শুভক্ষণে, লো ললনে, 

জীবনে বরিলি । 

(৩) 

হেরি স্বজনি, ছুঃখ-রজনা 
গেল পোহায়ে ভোর, 

কি তামাস] ! নাচ্চে আশা” 
দেহ-দেউলে মোর । 

মধুর, মধুর, বাজ চে নুপুর, 
হীরক জ্বলে ভালে; 



মাধবী-লতা। ১০৯ 

যাদ্ুকরা, আশা-পরী, 
নাচ্চে তালে তালে! 

বলছে আশা, মধুর ভাষা, 

জীবন-লতায় মোর-_ 

“প্রাণস্বজনি, দুখ-রজনী 

তোরে হবে ভোর ! 

*( যেমন ) ভাঙ্গা বীণার কথা ফুটে, 
নিপুণ গুণীর করে ! 

£€ যেমন ) নীরব শহ্খ বেজে উঠে 

উত্সবের ঘরে ! 

“( তোরে! ) প্রাণ-বাঁশরী উঠবে বাজি 

পেয়ে বংশীধরে 1” 

( আহা) কি মধুবাণী ! জুড়ায় প্রাণী, 

অবাকৃ হয়ে রই 1-_ 
ঢাল. ঢাল, আবার অমিয়ার ধার, 

আশা সুধাময়ি ! 

(৪) 

€ যদিও ) “মলিন ছবি জীব-মাধবী ! 

দেহ-নিকুপ্রে হায়, 

'অনাধিনী, ভিখীরিণী, 
ধূলায় ধুসরকায়, 



শেফালীগুচ্ছ। 

“কাপে থর থর, মরণের শর 

লেগেছে যেন গায় ! 

4“ আহা ) ধুলায় চুমে, লুটায় ভূমে ;-- 

যদিও ঝঞ্চাবাত, 

করিয়ে দীণ, জীণ শীর্ণ, 

বহিছে সারা রাত, 

“4 তবু ) এত সাধনা, এত কামনা, 

বিফল নাহি হবে। 

4 তুই ) অমর হবি, জীব-মাধবি, 
জাগবি কোকিল-রবে !__ 

“ ( যেমন ) গুটি ভেদি, প্রজাপতি, 

হিরণ-বরণ পাখ। ; 

*“€ যেমন ) ভেদি তঁমর, নিশীথিনীর, 

ফুল চন্দ্র রাকা; 

£( যেমন ) অঙ্কে পতির, বিরহিণীর, 

বনু রজনী পর-_- 

হাসি লজ্জা ফুটে উঠে, 

রঞ্ডি' ছ'অধর ; 

“( যেমন ) বহুভাগ্যে, বন্ধ্যা নারীর 

অহ্কে সুকুমার ; 

“€ যেমন ) ভেদি পাথর, ঝর. ঝরু ঝর. 

ঝরে গঙ্গাধার ; 



সদা-সোহাগীন্ । ১১১ 

“( তোরো ) এ শীত-অন্তে নব বসন্তে, 

ফুট্বে কুস্ুমদল ! 

“( আর ) জাগবে আহা! বিশ্বপ্রেমের 

হর্ষ-কোলাহল !”-__ 

( আহা ! ) কীণ জুড়াল, প্রাণ জুড়াল, 

অবাক হয়ে রই! 

ঢাল লি আহা, স্থধার ধারা ! 

আশা নুধাময়ি ! 

সদা-সোহাণীন্। 

( ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই ক্ষুদ্র ফুলের গাছ দৃষ্ট হয়। ইহার বিশেষস্থ 

এই যে, ইহা! এক প্রকার অমর গা ইহা বার মাস পুষ্পিত হর ও 

ইনার শাখা কলম্ করিয়া রোপণ করিলেও মরে না । বোধ করি, এই 

জন্য মধ্য প্রদেশের লোকের! ইহাকে “সদা-লোহাগীন্ঠ, বলে ।) 

(১) 

ফাগুনে, গোলাপ যবে, পীপর্ধ় মেলিয়া, 

হইত তরুণা, 

অনন্তযৌবনা উষা,. করি ভারে শিরোভূষা, 

আরো যবে হইত অরুণ ৮ 



১১২ শেফালী গুচ্ছ। 

সেই লাবণ্যের ছবি, আঁকি আমি, বঙ্গকবি, 

হইতাম মুগ্ধ 2 

গ্রাম্য বালিকার সম, সাদাসিধে, অনুপম, 
তোর রূপ হেরি তবু, আজি আমি লুব্ধ! 

কোন্ সে রসিক কবি দিল তোরে এ নাম রঙ্গিন ? 

সদাসোহাগিনী ধনী, “সদ1-সোহাগীন্” ! 

(২ ) 

শ্রাবণে নিবিড় কেশ রঙ্গে এলাইয়া, 

টিপ. পরি ভালে, 
কালো নীপ, বনস্যলী, প্রাণে মহাকুতুহলী, 

শিখীরে নাচাভ তালে তালে,-__ 
নানা রঙ ফলাইয়া, তুলি তাহে ডুবাইয়া, 

অপকিতাম চিত্র £-- 

স্বাজি কিন্তু তোরে পেয়ে, তোর পানে চেয়ে চেয়ে, 

অ"কিয়াছি চিত্রপট, একিরে বিচিত্র ! 

কোন্ সে রসিক কবি দিল তোরে এনাম নবীন ? 

সদ্দাসোহাগিনী ধনী, “সদা-সোহাগীন্” ! 

(৩) 

তরল কনক-স্রাতা শুরু রাত্রি! তারা-রত্ 

অলকে ঝলকে ! 



সদা-সোহাগিন্। ১১৩ 

কুন্তলে শেফালী ঢালা, কণ্টে কমলার বালা, 
নাচিত গো। ঠমকে ঠমকে ! 

আনন্দে কাপিত বিশ্ব ; তুলিতাম সেই দৃশ্য 

চিত্ত ফটো খ্রাফে ! 

তবু আজি স্থমধুর জ্ঞেগেছে সাহানা স্থুর, 

প্রাণে মোর তোর সাথে মধুর আলাপে 3 

কোন্ সে ভাবুক কবি দিল তোরে এনাম রঙ্গিন, 

সদ] সোহাগিনী ধনী “সদা-সোহাগিন্” ? 
(9) 

শাখা মাত্র ছিলি তুই ; “কলম” করিয়! 

রেখেছিন্থ তোরে, 

সতত হইত ভয়, তবু ভূই হরষির়! 

ফুটিয়া উঠিলি 

যেন সঞ্জীবন মন্ত্রে যেন বাহৃকর তন্ত্রে, 

গৃহাঙ্গন আলো ক'রে রূপসী সাঙ্জিলি ! 

কোন্ সে রদিক কবি দিল তোরে এনাম রঙ্গিন, 

সদা-সোহাগিনী ধনী “সদা-সোহাগিন্** ? 

(৫) 

এই ছলে দিলি শিক্ষা £-কলম' করিয়া 

পরম যতনে, 

মোরেও কৌশলী মালী, নটরাজ বনমালী 

পালিছেন সংসার-অঙ্গনে ! 



১১৪ শেফালীগুচ্ছ । 

সরদিয়! হরযিয়া, সার! বিশ্ব বিমোহিয়া, 

আমিও ফুটিব ; 

হরিনাম-যাদ্র-যন্ত্রে, হরিনীম-মহাতন্ত্রে 
পল্লপবে মুকুলে ফুলে, রূপসী সাজিব ! 

ভোরি মত বরাননি, হব চির-সোহাগিনী, 

নবীন, রঙ্গিন, 

সদা সোহাগিনী ধনী “'সদা-সোহাগিন্” | 

গ্যাদাফলের মৃত্যু । 

( শিলাবৃষ্টিতে কতকগুলি পুষ্পভরু ভূমিসাৎ হওয়ায় এই কী 

রচিত হয় 1) 

( ১) 

গরবিণী গ্যাদাফুল, ফুটে ছিলি গৃহাজনে, 

ঘর মালে করি, 

তোরে হেরি, নেত্র দিয়া ঝাঁকে ঝকে বাহিরিয় 

বঙ্কারিত ভ্রমর-ভ্রমরী ! 

কালো কালো দ্রটি পাখা, আমার এ ঢটি আবি 
ও নিকুঞ্জ ছিল বাস! করি 



গর্যার্দাফুলের মৃত্যু । ১১৫ 

পুলকে বিহ্বল প্রাণ, আনন্দে ধরিত তান, 

তোরে হেরি কল্পনা-অপ্সরী ! 

চিরদিন মধু-চোর, মধু-পানে হ'ত ভোর, 

আমার মানস-প্রজাপতি 

সৌন্দয্যে সাপনহারা, সার। হিয়া হস্ত সারা, 

চন্ি তোর টাদ-মুখ, রদবতী৷ কুস্থম-বুপতি ! 
(২ ) 

চাদের চাদনি তুই ছড়াইয়ে রেখেছিলি 

উঠানে আমার ! 

রূপ-সুধা-পাঁনে মন্ আসার এ কবি-চিন্ু, 

হেরিত লো স্বপন সোণার। 

অপূর্বন কুহাকে মরি, তুই রে সোণ।র পরী, 

রচেছিলি সোণার নগর" 
ফুলে ফুলে শাখে শাখে,  পলবের কাছে ফাঁকে 

উথলিত সোণার লহরী! 

না হেরিয়। খহুরাজে, ক্ষোভে অভিমানে লাজে, 

ছিল ধরা নিদ্রায় মগন ১ 

সারা শীতে ঘুমে মগ্ন, ভেরিত সে সখবন্বপ, 

ভূবনমোহিন? ধনী গা্যাদাফুল ! তুই তার বসনু-্বপূন । 

(54 

এ হেন গৌরব-দীপ্তি দেখাইতে পারি * শা 

ক্যালিফণিয়া। ; 



শেফালীগুচ্ছ। 

না জানি চতুর বিধি গণড়েছিল এই নিধি 

কোন্ কনকের কণ! দিয়া ! 

ছিলি তুই প্রভাবতী ! অতুল্য লাবণ্যবতী, 

ছড়াইয়! মহিমার ছটা ! 

হেমকুট-হেম-শৃঙ্গে, ্বর্ণলঙ্কা-সৌধ-অঙ্গে 
ছিল না এ কাঞ্চনের ঘটা । 

তোর ওই দেব-কান্তি ঘুচাইত মোহ-ত্রান্তি, 

ওরে মোর গৃহ-সৌদামিনি ! 

মোহিত ও বর রূপে, পীতাম্বর বুঝি চুপে 

ঢেলেছিল! অঙ্গে তোর পীত আভা, অয়ি হেমাঙ্গিনি 

(৪) 

অকম্মাৎ একি হোলো ? কড় কড়. কড়, শব্দে 

করক। আঘাত ! 

আধারিয়া দশদিশি, সারাদিন সারানিশি, 

ঝঞ্ধাবাত ! একি বৃষ্টিপাত ! 
শতবজ হেরে বায়, ওই হের দেখা যায় 

মরণের দয়াহীন হাত ! 

এল এল কাল-চোর, বুক খালি করি মোর, 

গ্যাদাফুল হোলো ভূমিসাৎ ! 
অস্ত গেল শরদিন্দু, নয়ানে নয়ন-বিন্দু 

হইল রে কঠিন তুষার ; 

আত 



গ্যাদদাফুলের মৃত্যু । 

থাকি থাকি, ডাকি ডাকি, মুরছি পড়িল পাখী ; 

গ্যাদার চিতায় বসি ভোমরার একি হাহাকার ! 

(৫) 
গ্যাদাফুল । গর্যাদাফুল ! লটায় ও স্বর্ণতহু 

ধ্বণী-উপরে 

অকাল মরণে তোর, বিদ্ধ আজি বক্ষ মোর, 

অতি তীক্ষ বিষাদের শরে 

রাজার নন্দিনী যিনি, আদরিণী, সোহা গিনী, 

ছিলি তুই আপনার লোক ; 

এ চির বিদায়ে তোর, কবি-চক্ষে ঝরে লোর ;-_ 

স্বজন-বিয়োগে যথা শোক ! 

তাই করি আশীর্বাদ, পুরাইয়৷ মন-সাঁধ, 

মোরে দিলি আনন্দ যেমতি ৪ 

স্বরগের পুষ্পপুরে, তোরো সাধ যেন পুরে 3 

অলি-গুঞ্তরিত কুঞ্জে হোক্ তোর শুভগতি, সতি 

(৬) 
গযাদাকুল ! তো! বিহনে, সোণার সংসার আজি 

হয়েছে অশধার 

হৃদয়-আকাশে মম, ছিলি তারা-রত্ব সম, 

ঝাপদিলি তিমির-মাঝার ! 

হেরি তোর চণদমুখ, উলি উঠিত সুখ, 
মিটিয়াও মিটিত না আশ! 

১১৭ 



টির শেফালীগুচ্ছ। 

কে জুড়াবে মন্মব্যথা £ কার সাথে হবে কথা--- 

অপরূপ আভাষে সম্তাষ ? 

হারাইয়া রত্বরাজি, উদাস উঠান আজি 

হইয়াছে অবাক অস্থির ! 

ওই শ্যাম দুর্ববাদলে, মুক্ত। সম ঝলমলে 

নিশির শিশির-বিন্দ্ু+_ প্রকৃতির নয়নের নীর 

(৭) 

চলে গেলি, চ'লে গেলি, চিরদিন রবি বু, 

স্মৃতির মন্দিরে ! 

চিত্রিয়াছি ভোরে হায়, প্রীতির এ তূলিকাঁয়, 
রঙ কলা ইয়া অশ্রুনীরে ! 

ভারাইয়। প্রিয় পতি, স্বন্দরী মবতী সতা 

যখনি লুটাবে ভুমিনলে, 
ভাপিয়া নয়ন-লোরে, তখনি স্মরিব তোরে, 

পুর্ণশশশী রাহুর কবলে ! 

বখন বিপদ আমি, হাসিবে বিকট হাঁসি, 

ক্মরিব লেো তোর বর তনু; 

ওরে মোর ইন্দুলেখা, অন্তরে দিবি লো দেখা, 

আনিবে সুখের ভাসি, দেখাইবে ইন্দ্রধন্ ! 

(৮) 

চলে গেলি, চ'লে গেলি, চম্ধ্রচক্ষু হ'তে হলি 

চির অদর্শন ! 



গ্যাদাফুলের মৃত্যু | ১১৯ 

অন্তর-নয়ন মোর, তবু ও মূরতি তোর-_ 
চিরদিন করিবে বরণ 

যখনি হেরিব আমি, তাক্জি ঘর, ন্তাজি শ্বামী, 
বুলবাল। ছাড়িয়!ছে কুল, 

শঠের কুহুকে পড়ি, ভুমে বায় গড়াগড়ি, 
তখন স্মরিব ভোরে ফুল ! 

ক কব করম-সথা ? কি কব মরম ব্যথা ? 

তোর মত কবির এ দশা ; 

আভাগজলে ভিজে 2&, সেও হয় লণ্ডভগু, 

বুষ্টিপান্চে ঝক্কাবাতে বিক্রুবা, বিবশা ! 

(৩) 

পরণী পুতনা সম মোইনী রমণী সাজি 

জননীর বেশে ! 

স্ন্য করাইছে পান, মোর! হারাইয়া জ্ঞান 
মরণে বরণ করি হেসে! 

তাই আজি ফুলরাণি! তোর ভাগা শ্রেষ্ঠ মানি-_ 
শীপে তোর হইয়াছে বর ! 

চির-সুন্দরের দেশে গেলি চলে হেসে হেসে, 

গেলি চলি লে চির সুন্দর ! 

চন্দ্রকান্ত মণি জিনি, জিনি স্থির সৌদামিনী, 

পারিজাত নাগেশ্বর সনে 



শেফালীগুচ্ছ। 

থাক্ এবে মহানখে, ফুল মুখে, ফুল বুকে, 

হইলি অমর আজি, দেবেন্দ্রের নন্দন-কাননে ! 

চামেলী সুন্দরী 

( একটি মৃত প্রা জাতিফুলের বৃক্ষ দেখিয়। লিখিত । ) 

(2৯ 

মোহনীয়া শ্েত-পরী, শোভনীয় সাঁজ পরি, 

লোভনীয়া ললিত নিচোলে,__ 

শাখা-বাহু আন্দোলিয়া, সারা বিশ্ব বিমৌহিয়া, 

নাচিতিস্ আনন্দ-হিল্লোলে ! 

অয়ি প্রকৃতির কন্যা, ধর] হ'য়েছিল ধন্য, 

পেয়ে তোরে অদ্ভুত ফোয়ার। ; 

হাদিলি ও হাপাইলি, নিশি নিশি বিলাইলি' 

দিশি দিশি সৌরভের ধার! ! 
কোথা সে এশ্বধ্যরাশি? ভাঙ্গা যেন বীণ।-- 

এবে তুই, অভাগিনি, মলিনী '্রীহীনা ! 



চামেলী সুন্দরী । 

(২, 

ছিলি তুই ভাগ্যবতী, অপুর্ব লাবগ্যবতী, 
ভরপুর রতন-রাঁশিতে 7 

মুণ্জরিত শত কলি, গ্প্তরিত শত অলি._ 

বন্দী যথা! অমরাবতীতে,__ 

বিশ্ময়-বিস্ফটর আখি, তোর পানে চেয়ে থাকি, 
রক্তাম্বরা-_বিম্বাধরা উধা»- 

ধরিত গো। অপরূপ, ভূবন-ভুলান রূপ, 

করি তোরে অলকের ভূষ! ! 

চিলি তুই, গরবিণী ! বিশ্ব-সোহাগিনী. 
হা কপাল ! এবে তুই পথ-কাালিনী ! 

(৩) 

মোরো৷ দশ! নহে ভিন্ 

তেলেছে ভেজেছে বীণ 

অফুরাণ' গান অবসান ! 

তোর উৎসবের রাতি, 

নিবেছে নিবেছে বাতি, 

নাট্যশাল। হ'য়েছে শ্মশান ! 

ঝরি গেছে ফুলরা শি, 

একটিও নাহি বাসি, 

গলে দোলে স্থধু ছিন্ন ডোর ! 

১২১ 



শেফালীগুচ্ছ । 

মুকুল কুস্থম-হার, 
ছিল যাহা স্ত.পাকার, 

হুরিয়া লয়েছে কা'ল-চোর 

প্রেখ, দেখত তোরি মত মোর দশা, হায় লো চামেলী । 
অট্টহাস, গণ্ডগোল,.-__ 

একি চীৎুকারের রোল ! 

রাধিকার রাসমঞ্চে ডাকিনীর একি নৃত্যকেলি! 

কোকিল । 

কুহু কুহু কুহু কুহু, কুহু কুন্ধ কুহু কুহু '-- 

একি ডাক ডাকিলি কোকিল ! 

প্রকৃতির যাঁহঘরে, মাধুধ্য-ফোয়ারা ঝরে ; 

খুলে দিলি রহস্ের খিল ! 

কি সরবহু পিয়াইলি !  দেলখোস্ ক'রে ?দলি ! 

তোলপাড় ক্লে দিলি দিল. ! 

এ শ্যাম্পেনে মাতোয়ারা জগৎ নিখিল ! 
(২) 

কুহু কুহু কুহু কুহু, কুহু কুছ কুছ কুহু 2 

রে কোকিল, একি তোর গান ! 

আকাশে ধরাতে মিশি” আকুলিয়! দশ দিশি, 
এ যেন রে বহিছে তুফান ! 



১২৩ কোকিল। 

ওই গোয়ালিনী নারী, যেতেছিল সারি সারি ; 
উহ্বারাও উড়াল থমকে! 

শিহরি শিহরি ধর! পুলকে চমকে ! 
৭৩) 

চে 

কুহু কুহু দু কুহু, 35 

বসন্তের নি্রা আজি ভঙ্গ ! 

এ তোর মোহন ভাকে, বালের শাখে শাখে, 

লালায়িত তযুত তরল ! 

'অধরে নাহিরে হাস, হইয়াছে সর্বনাশ, 

ওই নারা পতি-পুত্র-ভারা ; 

হেরি এ ফোয়ার। ! 

) 

কুহু কুহু, কু কুন কুকু কুছ ১ 

রুপ্ধ আজি আকুল অলিতে ! 

ঝ»ঙ্কারে ঝঙ্কারে তের একি লরুণিমা ঘোর, 

গোলাপের কলিতে কলিতে ! 

স্থলপদ্ম হেসে সারা ; 

ওরে নেত্রে একি ভাসি, 

পাস 29 

অকল্সাহ পেয়ে সাড়া, 

সরসীতে ঝলকে প্রবাল ! 

আশোঁকে অশোকে একি আবীরের লাল ! 

(৫ ) 

কুহু কুহু কুহু কুছ, কুছ কুহু বুদ কুহু 17 
পুর্ববজন্মে ছিলি কি বিরহী ? 



শেফালীগুচ্ছ। 

হিমাপ্রি'তুষার পারা, জমাট ভারের ধারা 

তরঙ্গ-সঙ্গীতে যায় বহি! 

কি আবেগ জাগে প্রাণে! অনন্ত ক্ষীরান্ধি পানে 

তর তর কল কল ভাষে; 

রঙ্গে ভঙ্গে সুধা-নদী ছুটেছে উল্লাসে! 

( ৬ ) 

কুহু কুহু কুহু কুছ, কুছ কুহু কুছ কুছ! 
এ কি তত্ব বুন্ধালি কৌকিল ? 

জড় নাই ! জড় নাই ! চৈতন্য সকল ঠাই, 

ব্যাপিয়া এ আকাশ অনিল! 

হে বিহ্ঙ্গ মহাজ্ঞানী ! আমি তোরে গুরু মানি ; 

এ আভাসে দিলি বুঝাইয়া 

গুপ্ত রসায়ন-বিদ্য। অনির্বচনীয়! ! 

কুহু কুহু কুহু কুছ, কুহু কুহু কুহু কুহু ।_ 
আজি আমি বুঝিয়াছি ঠিক, 

কার এই ছন্দোবন্ধ ? কার এ প্রাণের স্পন্দ £ 

কেব। এই বিচিত্র রসিক ? 

এ ছন্দের নাহি আদি, ওস্তাদের কি ওস্ত।দি ! 

ওক্কারের সংখ্যাহীন তারে, 

এক্যতানে বাজে বায ঝঙ্কারে বঙ্কারে ! 

শিউরে 



আপ ভাল। তো জগৎ ভালা । 

“বড়ই অসার তুইরে সংসার ! তোর নর-নারী 

পয়োমুখ বিষকুন্ত সকলেই,_-মহাছুরাচার 1” 
মহাক্ষোভে, মহারোন্বে, এই কথা কহিন্ু বঙ্কারি । 

কথা শুনি ব্যঙ্গভরে মোর গুপ্ত প্রাণের মাঝার, 

যেন কোন্ বিদূষক, রঙ্গ-হাস্তে করিয়া চীৎকার, 
কহিয়া উঠিল,--*দেব ! জ্ঞ্যোতিণ্্য় বিশ্ব-মনোহারী 

নিজেই উড়াবে ধুলা, হেরিতেছ সব অন্ধকার ; 

নেত্ররোগে হারায়েছ বণভ্ভান,_-যাই বলিহারি ! 
এক ছাড়া এ জগতে হই নাই ; মানস-দর্পণে 

নিরখিছ নিজ্জ মুর্তি সারা বিশ্বে দিবস রজনী 
ধৌত কর গঙ্গাজলে মুকুলের ধুলি আবরণে ; 

ধৌত কর গঙ্গাজলে ও আনন! দেখিবে অমনি 
নর-নারী কি সুন্দর ! মোহান্ধ, চিন না আমায় ! 

“বিবেক' আমার নাম, বহি চুপে ফল্তনদী প্রায় 1” 

অপুর্ব কষ্ণ-প্রাপ্তি | 
হে কৃষ্ণ, হে জনার্দন, প্রাণসখা', হৃদয়-বিহারী !. 

তব পদ-অরবিন্দ বন্দি আমি, রাত্রি আর দিবা, 

সবল, জ্বল, জ্ব'লে উঠে তাই মোর কাঙাল প্রতিভা, 



১২৬ শেফালীগুচ্ছ। এ 

জ্যোতিণ্ধময় ! তোমার জ্যোতির স্পর্শে, চৌদিকে প্রসারি 

অপুর্বব লাবণ্য-শিখা !-_ন্ুধ্যকান্ত, রবিকরহারী, 
হাঁনে যথা, উগারিয়া দীপ-শিখা, অপরূপ বিভ: 

কুরূপা শ্যামাগী আহা, মরি মরি, গৌাঙ্গিণীনিভ' 

হয় যথা, হাসে যবে স্বহ্াসিনী পতিরে নেহারি ! 

আমারে কটাক্ষ করি, কহে কোনো রসিক ধীমান, 

রঙ্গভরে, ব্যঙ্গস্বরে, সস্ত। দরে পাইতে “বাহবা? চি" 

“তোমার প্রতিভা এবে, কুষ্ণপ্রাপ্ত ! হে কবি খুধাঁন * 
সে কৌতুকে মহাহর্মে- ভেসে উঠে হদিহীন সভা ! 

উহার! হান্তুক উচচ্চ,-_চন্দ্রোদয়ে শ্বামাহণী নিশার 

বাড়ে রূপ, এঞ্প্রাপ্ত হোক নিভা প্রত আমার 

মাতা! যিশুহীষ্টের প্রাত। 
জীবন কাটিঘ়! গেল ; দেখা যায় মরণের তীর; 

ওই ভায়, উপকূলে শোনা যয়ি জলধিগভদ্রন | 

আমার সম্” মাত্র ভাঙী-বুক, নয়নের নার ! 

এই পারাণির কড়ি, দয়া করি, নাপিক সুক্গন, 

লও, লও ! লোকে বলে, বিশ্বমাঝে তুমি অতুলন, 

দয়াময়, স্লেহময়, প্রেমমর কাণ্ডারা সুধীর ? 



মহাজ্সা কেম্পিসের প্রতি । ১২৭ 

হে যিশু! কাদিছে প্রাণ, দলে দলে গভার তিমির 

ঘনাইল ! এল বুঝি কাল্রাত্রি ! কুরায় জীবন 

হে নিলেণভ ! হে নিষ্পাপ ! তমি চাও খাটি অআ্বতি 

পরিতপ্ত হৃদয়ের, নাহি চাও ধশার কাঞ্চন ১ 

তাই ভোক্ ; শু 5ক্ষণে, বেলাভমে, দোভাই তোমারি, 
চরণ-রাজীাবে আতি সশগজল করিস অর্পন ! 
বাহ তরা, বাহ তরী ; উক্জলিহী নদার মোহান!, 

ফুটিছে চাদের আলো ! পারে চল, গাহিয়ে সাহান। । 

মহাত্মা কেম্পিসের প্রতি | 

কভু আমি হে যোগেন্্র ! দূরে হেবি আলেয়ার নাতি, 

ছুটিয়াচি জ্ঞানারণ্ো, শতবার ভারাইক[ পণ 2 

ভায়রে ঘবোধ আমি! শতবার ভগ্রমনোরণ, 

ভাবিয়াছি--ওই বু, ই বুঝি জভ্ভানারুণ-ভাতি ! 

কভু আমি, ভক্তি-রাক্পথ ছাড়ি, হঠগবেবে মাতি, 

বিপথে, ঘঘর্ধ শন্দে, চাঁলায়েছি সাধনার রথ ১ 

অকম্প্লাৎ ভাড়ি গেল রথচক্র ! হায়রে বিপদ ! 

যোগ কৌো1 £ বিয়োগের ঘোঁর বনে পোহাঈন্থ রাতি! 
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তার পরে, হে বৈষ্ণব! তোমার ও সাধন-কাননে 

একদিন পশিলাম, মম চির-সৌভাগ্যের ফলে 3 

কি আনন্দ! ভক্তি-কন্দ মুখে দিলে, বৈরাগ্য-বাকলে 

সাজালে এ তন্ন মম, বসাইয়া! প্রেমের আসনে ! 

হা সে দেউল, মঠ, ইফ্টদেব শ্রীষ্টের মুরতি ; 

কি সুন্দর ! শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ! হয় অপুর্ব আরতি । 

কনক । 

( “কনক” নামধারী কোনও বালককে দেখিয়া! এই কবিতাটি রচিত 

হইল। ) 

মরি মরি কি সুন্দর ! বালক! সুন্দর নাম তোর 

যেমতি, তেমতি অঙ্গ, আহা যেন কনকেতে গড়া ১-- 

বিদ্যুতের পুক্র তুই ! নাই নাই স্তষমার ওর : 

কন্দর্প, বালক-বেশে ন্রেহে যেন পড়িয়াছে ধর ! 

বালক স্বন্দের যেন এক খানি ফটে। মনোহর ! 

সোণার বালার্ক-রাগ ছড়াইয়া, ধামিনীর ঘোর 

সরাইয়া এসেছিস্? আয় ওরে, আয় চিত্ত-চোর, 

পরাণ জুড়ায়ে গেল, হেরি তোর হাসি সৃধা-ঝরা। 



বিপদের প্রতি । ১২৯ 

হেরি তোরে, মনে পড়ে, প্রীণ-মন-বিনোদন ধনে, 

সোণার গৌরাজ-দেব, প্রীতিপূর্ণ নদীয়া-ছুলালে । 

পগ্ড়েছিল বিশ্বছায়া আহ! যার হৃদয়-দর্পণে ; 

আচগুলে মুঠি মুঠি প্রেমরত্ব যে জন বিলালে ! 
তোরে হেরি, খুলে গেল অকস্মাৎ মন্দিরের দ্বার ;-- 
আখি মুদি, একি হেরি? হাঁসিতেছে গৌরাঙ্গ আমার 

॥ বিপদের প্রতি ৷ 
(১) 

হে বিপদ ! ভয়ঙ্কর! ! ক্রকুটী-কুটিল ! 

হাসি ঘোর বিক্রপের হাসি, 

এস এস উন্মাদিনি ! হাসি খিল. খিল 

উচ্চ শবে, এস সর্ববনাশী ! 

আলুইয়! কেশক্াল, আলিঙ্গি উল্লাসে, 
বাধ মোরে লো শ্বৈরিণি ! কেশ-নাগপাশে 

(২) 

হে আপদ! হে বালাই ! করুণ-ন্রন্দনা ! 

সারা পাড়া ভোলপাড় করি, 
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আসন্নপ্রসবা যেন গর্তিণী-যন্তরণা, 

এস এস ভয়াল স্থুন্দরি ! 

প্রসবান্তে, লো ডাকিনি, আমিও হাসিয়া, 

সম্পদ স্ৃপুল্রে লব, উৎসঙ্গে চুমিয়! ! 

(৩) 

এস, এস, হে বিপদ, ধরি উদ্ধ ফণ।, 

ফৌশ ফৌশ_ফণীর মতন ! 
আমি জানি সর্প-মন্ত্র__হরি-আরাধনা, 

ভাঙ্গি দিব বিষাক্ত দশন ! 

শিরে তোর, লো নাগিনি, করে চিক চিকৃ 

ইন্দু-শুভ্র-পবিত্রতা, অপুর্ব মাণিকু ! 

অপূর্ব মেঘদূত কাব্য। 
(মহাকবি কাপিদাস-বিরচিত যেঘছুত-কাব্যের ক্ষ যেমন মেঘকে 

দূত করিয়৷ অলকাপুরীতে পাঠাইয়াছিল, এই কাব্যের নার়িক! রাধিকা- 

দেবীও মেঘকে দূত করিয়! দ্বারকাপুরীতে দ্বারকানাথের সমীপে 
পাঠাইয়াছিলেন। এ কাব্যখানি আদ্যোপান্ত সংস্কৃত মন্দাত্রান্তাচ্ছন্দে 
রচিত হইয়াছে। পুর্বব-মেঘের কিরদংশ এ স্থলে প্রকাশিত হইল ।) 



অপুর্ব মেঘদৃত কাব্য। ১৩১ 

(১) 

রৌদ্রে ক্লান্ত! বিকল-কুমুদী কম্পিঠা দেহ-শাখে, 
বাণে বিদ্ধা বিভল হরিণী-_নাকুলা, যাননেত্রা ! 
নৃত্যোন্মত্তা মুখর বমুন। শিঞ্জিতা ভূমিকুঞ্জে, 

ক্ষোভে যাপে দিবস-রজনী রাধিকা কৃষ্ণহার! । 

(২) 

শৃহ্তাত্ভানা, কদম কভুব! ধারিছে চারু কর্ণে, 
আস্তে হাস্য হরির ধরণে সাঞ্জিছে পক্ষিপুচ্ছে 

গুচ্ছে গুচ্ছে কুম্ুম কভুবা আনিয়। চন্দ্রহাসা, 

ফুল্প! হারে মধুরনধুরা রাঙ্গিছে গাথি কাঞ্ধী। 

1৩1 

ভারে ভারে রতনমুকুতা ধারিছে স্বর্ণবর্ণা, 

উষ্ণশ্বাসে কখন ভসমে সাজিছে যোগিপত্বী ; 

সে বাঙ্কারে কভু সু-উরসে রাখিয়। মিষ্ট বীণা, 

সে ফুকারে কভু স্থ-অধরে চুদ্বিয়াঃইষট বংশী । 

(৪) 

কু কুঞ্জে চপলচরণা হেরিয়। কৃষ্ণচূড়া, 
“চুড়াচোরা” ধমকি বলিয়। তাড়িছে সে ধরারে ; 
চিন্বোদৃত্রান্ত। দখিণ চরণে বাঁধিয়া ক্মাল।, 

মোহে মুগ্ধা কনক-রশন! চাপিছে চারু কণ্ঠে। 
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(৫) 

প্রেমোন্মত্তা বিপিন-হরিণে ধারিয়া যুগ্মাহস্তে, 
আশাপুণ! মধুর বিনয়ে ভেজিছে কুষ্ণপার্খে ; 

নেত্রে লজ্জা! হরিণ নিরখে কৌতুকে মোহমীনী, 
মর্মস্পর্শী শ্রবণ-পরশী রাধিকা -নেত্রতারা । 

(৬) 

স্পর্শে হর্ষে কখন মলয়ে সাদরে মানি দৌতো, 

সে দৃতাঙ্গে অগুরু রুচিরে লেপিছে হানি উচ্চে ; 

পত্রে পত্রে পবন স্বনিছে বঞ্চিত সেই শব্দে, 

ভ্রান্ত! ভাবে পবন চলিছে দ্বারকা-কুষ্ণধামে। 

(৭) 

লীলালেলা বিজন বিপিনে আটকে সে মযুরে, 

হর্সে হাসে মধুর বচনে ভাষি “যা রেংশিখণ্ডী ! 

তালে তালে বিরচি বরহে মোহিনী নৃত্যলীলা, 
অর্পে। কৃষ্ণ জয় জয় শবদে কসংলগ্র পত্রী ॥ 

(৮) 
পুম্পে পুণ্পে মধুপ-নিকরে পেখিয়া সে বরাঙ্গী, 

সে সম্ভাষে ললিত বচনে ষট্পদে দূত মানি ; 

পাকে ঝাঁকে স্থমুখ কমলে কাপিছে.ভূঙ্গ-মাল।, 

ত্রস্তা রাধা উছল বসনে বারবারে নিধারে । 
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(৯) 
দিন্দুরাভা খমণি ঝলকে ভাতিয়া ভাল-মভে, 

কণে কর্ণে পদ ভূ বদনে ধশাধিয়া পুষ্পবণ্ণে ; 
মুগ্ধা রাধা কুস্থম-নুকুটে সাজিয়৷ কৃষ্ণরাণী, 
ধ্যানে মগ্লা চমকি নিরখে দ্বারকা-চিত্রচোরা | 

(১৭) 

লালে পীতে সবুজ কুম্্রমে ভূবিয়া অঙ্গবল্লী, 
ক্ষিণ্ত! রাধা কখন গগনে গঞ্জিছে ইন্দ্রচাপে ; 

হীহী হান্তে বিকট দশনে সাজি কালী করালা, 

লোলা জিহবা! ঝলকি কভু ব! নাচিছে মুক্তকেশী । 

(১১) 

পুরে দ্রষ্টী-নয়ন-কুমুদে মোদিয়। শুভ্র পৌখো, 

নিত্যানন্দে পুলকি ধরণী ঢালিয়া জ্যোতি-বন্যা : 

নিন্দি বর্ণে অতুল ছিল যে রাধিকা-বক্ত,-চন্দর, 

রান্থপ্রসে মলিন অধুনা রোদিছে সে স্ুধাংগ্ু। 

(১৯) 

নীপে নীপে বিজলি চমকে ধাধিয়া কেশ-মেঘে, 

নিন্ে দোলে স্থ-গল-রুচিরে যৃথিমাল!-বলাকা £ 

বৃন্দারণ্যে উরিল বরষ। ভাবি নাচে কলাপী, 
আহ] রাধা সজল নয়নে যেন বধ! শরীরী ! 
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(১৩) 

হর্ষোতফুল্লা। হসিত-বদন| গৌরবে গ্ভ্র গৌরী, 
সদ্যঃস্সাতা তরল কনকে শারদী রাত্রিতুল্য ; 

রম্যা রাধা দিবস-দিবসে শোকখিন্না হতাশা, 

শীতক্রিষ্টা শতদলনিভা ত্যাগিলা পূর্ববশোভা । 

( অসম্পূর্ণ) 

গ্যাদাকুল। 

(১) 

কাঞ্চন-বরণী ধনী গাদা ফুল, রূপসী ভামিনী, 

আনন্দ-রূপিণী, 

গৃহাঙ্গন আলো করি, আহা কিবা শোভা ধরি, 

হাসিস্ লে। কি দিবা যামিনী ! 

জুড়াইলি ছু নয়ান, জুড়াইয়। দিলি প্রাণ, 

রূপে তোর কুস্ুম-কামিনী ! 

গযাদ1! নামে ডাকি তোরে, সাধ মোর নাহি পোরে, 

সাধ যায় বলি হোরে “কনক,” “বিজলি,” 

ওরে মোর গৃহ-পরী সোণার পুতলি ! 



গ্যাদাফুল। ৬৩৫ 

(২) 

আমার এ কবি-হিয়, ধরে ফুল, অপুনর্ন নয়ন ; 

সে নয়ন দিয়! 

হেরিয়াছি, অন্তরালে, ঢাকি তন মায়াজালে, 

মা আমার আছেন বসিয়। ! 

মা আমার বিশ্বধাত্রী, অতুল আনন্দ-দাত্রী, 

চারি ধারে হাসিয়া, হাসিয়া, 

গুভু জ্যোতি পরকান্পি, ছড়াঁন আনন্দ রাশি, 

যেন নিশি পৌর্ণ মাসী! ওরে কীচা সোণা ! 
তুই বুঝি পেয়েছিস্ সে আনন্দ-কণা ? 

(৩) 

নাহি সোণা, নাহি রূপা, তাহে কিবা ক্ষতি ? শোন্ ফুল 

লাবণ্য-আঁধার ! 

দারিদ্র্য হয়েছে দুর, গৃহ আজি ভরপুর, 

তুই মোর সোণার ভাতার 1 

আয় নিরুপমা কন্তা, তোর ও শোভার বন্যা, 

আনিয়াছে উষার জোয়ার 

আধার ভবনে মোর ! ওরে মোর চিত্তচোর,. 

চারি ধারে, চারি ধারে, উঠিছে উলি 

কি আনন্দ, প্রাণে মোর বাজিছে মুরলী ! 
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(৪) 

ষে ভবনে নাহি শিশু, যে ভবনে নাচেন! বালক, 

সে তে। মরুভূমি ! 

বন্ধ্যা নারী নাহি জানে কি আনন্দ জাগে প্রাণে, 

অরুণ তরুণ মুখ চুমি ! 

প্ু্প- মুখ দরশনে, কাহার মরুভূ-মনে, 

হর্ষ-উত্স নাহি উথলায় ? 

এ নহে আমার ভুল, পড়িয়াছে কাঁলি-ঝুল 

মানস দর্পণে তার !--শোভা-স্থষমায়, 

অরে ফুল, শিশু তুল্য তুই এ ধরায়! 

(৫) 

রে স্বর্ণ তোর সম নাহিরে স্তববর্ণ! নাই, নাই 

কুবের-ভাগ্তারে । 

মানস-সরসী-মাঝে, সোণার কমল রাজে, 

তাও তোর সষমায় হারে ! 

অতিথির অপমানে» যেমতি দেবের প্রাণে 

ব্যথ! বাজে, তেমতি রে ফুল, 

হেরি তোরে ম্দি কেহ না করে আদর স্রেহ, 

ব্যথা বাজে কবি-প্রাণে !--রে ফুল অতুল, 

তোর দরশনে আমি শানন্দ-আকুল ! 



গ্যাদাফুল। ৩৭ 

( ৬ ) 

যে ভবনে নাহি হয় শখ্খধবনি, দেবের উদ্দেশে, 

সে গুহ শ্মশান ! 

রচি উপচার নানা, ষথ। হয় দেবার্চনা, 

সেই গৃহ ইন্দিরার স্থান! 
থাক্ শত দাস-দীপা, অতুল এশ্বধ্যরাশি, 

সু-ঝালর ঝুলুক বিতানে এ 

গৃহ করি ভরপুর  উঠক হাসির সুর, 
কিবা তায়, ফুল বদি না ফুটে উঠানে ? 

চশমার কান্তি ঘেন অন্ধের নয়ানে ৷ 

(9) 

রাশি রাশি গ্যাদাকুল ! কুটেহিস্ গৃহাঙগনে ; আহা! 
চাদের এ হাট 

নিরখিয়া, নিরখিয়া, হিয়া উঠে উছলিয়াঃ 

খুলে যায় প্রাণের কপাট! 

আজি এ দারুণ শীতে, ফুটেছিস্ চারি ভিতে, 

বুক ভরা, কোল ভরা ফুল 

কি উদ্জ্বল,:কি অঞ্ডুত! তোরা যেন দেবদূত ! 

কি উত্সব ! কি উত্সব! মনে হয় ভূল 

আবার এ সেই বুঝি বসস্ত অতুল ! 



১৩৮ শেফালাগুচ্ছ। 

(৮) 

যৌবন-বসন্ত মোর চলি গেছে চিরতরে !_ ফুল, 

হয়েছি প্রবীণ 

দিন দিন হীনবেশ, গলিত গলিত, কেশ. 

দিন দিন আখি জ্যোতিহীন ! 

চাহি তবু তোর পানে, বিস্ফারিত দুনয়নে, 

একি হেরি দৃশ্য চমণ্কার !_- 
কুহরি উঠিছে পিক,  শিহরি উঠিছে দিক, 

যৌবন-বসন্ত মোর ফিরেছে আবার ! 

মাধবী-মণ্ডপে, হের, কি অলি-ঝঙ্কার ! 
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অপুর্ব কবিতাবলী 

আমার প্রণীত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি,__ যাহা ভিক্টোরিয়া 

প্রেসে ও অন্ত কতকগুলি প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে । 
প্রিরজনকে উপহার দিবার যোগ্য করিয়া কতকগুলি কপি আর্ট কাগজে 

ছাপান হইগাহে এবং উৎকৃষ্ট রেশমি মলাটে বাঁধান হইয়াছে । প্রতোক 

পৃন্তকেই কবির একখানি ফটে। দেওয়া হইয়েছে। 

অশো চগুচ্ছ। (দ্বিতায় সংস্করণ )। ইহাতে কতকগুলি নূতন 

কবিতা, ও পরিশিষ্টে আমার রচিত কতকগুলি ইংরাজি কবিতাও সন্নিবেশিত 

»ইয়াছে। কাগন্প ও মলাটের তারতম্য-অন্থ্দারে মূল্য ছুই টাকা দেড় টাকা 
ও এক টাক1। ইহা মতা স্বর্ণকুমারী দেবাকে ডত্সর্গ করা হইয়াছে । 

গোলাপ শচ্ছ | ( প্রথম সংস্করণ )। | ইহা সাহিত্যসমাটু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ কর! হইয়াছে । মূল্য এরূপ তারতন্য-অন্থসারে 

ছুই টাকা, দেড় টাক! ও এক টাকা । 
পারিজাঁতগুচ্ছ । (প্রথম সংস্করণ )। ইহ! স্বনামধন্য স্ুবিখ্যাত 

ব্যারিষ্টার ও স্কবি চিত্তরঞ্জন দীসকে উৎদর্গ কর! হইয়াছে। মূল্য এঁন্প 

তারতম্য-অনুসারে ছুই টাকা, দেড় টাকা ও এক টা'কা। 

শেফালী গুচ্ছ | (প্রথম সংস্করণ )। ইহা! বঙ্গের অদ্বিতীয় নাটককার 

ও মহাকবি দ্বিঙেন্্রলাল রায়কে উৎদর্গ কর! হইয়াছে। মুল্য এব্নপ তারতমা- 
অন্নসারে ১।০, ১1৮ ও &০ 
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অপুর্ব নৈবেদ্য | ইহা প্রখিতনাম৷ খ্থধিকল্প অক্ষয়চন্্র সরকার 
মহোদয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে । মূল্য প্রীব্ূপ তারতম্য-অন্ুসারে ১৯, 
১২ ও 

অপূর্ব শিশুসঙ্গল | ইহা বঙ্গের অদ্বিতীয় গল্ললেখক কবি, 

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে । মূল্য এন্নপ তারতম্য-অন্ুসারে। 
অপুর্বব ব্রজাঙ্গনা | ইহা পুণাঙ্্লোক যোগীকল্প অসাধারণ পঞ্ডিত 

শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্তকে উংসর্গ করা হইয়াছে । কাগজ ও মলাটের 

তারতম্য-অনুসারে মূল্লয। 

অপূর্ব বারাক্গন। | ইহ! রসময় কথিবির রসময় লাহাকে উৎসর্গ 

কর! হইপ্লাছে। কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে মূল্য 5০, ॥০ ও1% 

হরিষঙ্গল | (দ্বিতীয় সংস্করণ )। উহা মহাকবি অক্ষয়কুমার 
বড়ালকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য আট আনা মাত্র। 

মীলঞ্চ কাব্য । (দ্বিতীয় সংক্করণ ) স্ুকবি চিত্তরঞ্জন দাস 

প্রণীত ও দেবেন্্র বাবু কর্তৃক সম্পাদিত । মূল্য ১/০, ১২, % 

দেটল কাব্য | ন্কবি প্রবোধচন্ত্র ঘোষ-প্রণীত ও কতকগুলি 

কবিতার ইংরাজি পণ্ঠে অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা 
কবি-সম্রাট. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। কাগজ ও মলাটের, 

তারতম্য-অন্গসারে মূল্য । 

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে গ্রাপ্তব্য। 

শ্ীদেবেজ্দর4াথ সেন। 








